
 
 

 



 
 

  



 
 



 
 

ABSTRAKT 

Diplomová práce se zabývá posouzením a vyhodnocením aktuálního stavu informačního 

systému ve společnosti ABC, s.r.o. Na základě výstupů z provedených analýz provedl 

autor zhodnocení dosažených výsledků a následně návrh možných řešení, která by měla 

vést ke zlepšení práce s informačním systémem a zvýšení efektivity jeho využití. 

 

ABSTRACT 

The diploma thesis deals with the assessment and evaluation of the current state of  

the information system in the company ABC, s.r.o. Based on the outputs of the analyzes, 

author of this thesis evaluated the achieved results and then proposed possible solutions 

which should lead to improved work with the information system and increase  

the efficiency of its use. 
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ÚVOD 

Dle Basla je pro většinu podnikových funkcí, kam lze zařadit například personalistiku, 

prodej, nákup, finance, plánování, logistiku důležitá podpora na bázi informačních 

systémů. Je potřeba, aby s businessem uměl informační systém držet krok a dokázal 

naplnit jeho potřeby a to s ohledem na různé podnikové fúze a trvalé požadavky týkající 

se podpory efektivnosti a v neposlední řadě i flexibility podnikových procesů, které jsou 

pro firmu důležité. [1] 

Používání informačních systémů v rámci podniku je poslední dobou považováno za jedno 

z nejdůležitějších. Není se čemu divit, vzhledem ke skutečnosti, že došlo v posledních 

letech v oblasti nabídky ke značnému rozšíření a podniky tedy mají velmi široký výběr. 

Bohužel tato rozsáhlá škála možností s sebou nese i určité komplikace a rizika spojená  

s obtížným a zdlouhavým výběrem vhodného informačního systému. Vhodně zvolený 

informační systém, může pro podnik znamenat přínos nejen v oblasti informační, ale  

i komunikační. Některé procesy mohou být díky IS plně automatizovány, s čímž souvisí 

úspora času, který lze využít k jiným činnostem. 

Nedostatečná podpora informačního systému a zaváhání v jeho dalším rozvoji může vést 

k zápornému dopadu na společnost. Je tedy nutné aktivně vyhledávat možná zlepšení, 

způsoby rozvoje a být schopný se přizpůsobovat změnám v okolním prostředí podniku. 

Tato diplomová práce se zabývá analýzou informačního systému ve společnosti ABC, 

s.r.o. (název byl úmyslně změněn, jelikož si firma nepřála být jmenována) a návrhem 

vhodného řešení vedoucího ke zlepšení efektivity práce v daném informačním systému. 
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VYMEZENÍ PROBLÉMU A CÍLE PRÁCE 

Cílem této diplomové práce je posouzení aktuálního stavu informačního systému  

ve společnosti ABC, s.r.o. prostřednictvím jednotlivých analýz. Na základě získaných 

výstupů stanovit efektivnost využití a následně provést návrh možných změn, které by 

vedly ke zefektivnění procesů. 

Teoretické část popisuje současný stav v oblasti informačních systémů a jednotlivé 

analýzy, které byly k hodnocení současného stavu společnosti využity. Cílem práce není 

potřeba sdělit v tomto ohledu veškeré informace. Autor práce měl snahu poskytnout  

z jeho pohledu ucelený přehled o řešeném tématu, který by poskytl základ pro pochopení 

následujících částí práce. 

Za pomoci jednotlivých analýz dojde k odhalení nedostatků a rizik v rámci informačního 

systému. V analytické části této práce je využito hodnocení pomocí interního auditu, 

SLEPT analýzy, McFarlanova modelu, Porterova modelu pěti konkurenčních sil, 7S a 

SWOT analýzy.  

Třetí návrhová část se zabývá provedením analýzy rizik, rozborem pomocí Lewinova a 

PERT modelu. Na základě získaných výsledků jsou následně navržena možná řešení 

vedoucí ke zkvalitnění práce i zvýšení efektivity samotného informačního systému.  
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

1.1 Základní pojmy 

Analýza  

- má za úkol provést identifikaci a rozbor jednotlivých faktorů, které ovlivňují 

vnější a vnitřní okolí podniku [2] 

Audit 

- v případě efektivity a informační bezpečnosti se jedná o proces, týkající se 

(zároveň s autentizací a identifikací) odpovědnosti jednotlivých uživatelů  

za konkrétní činnost [3]  

Data 

- data lze chápat jako získané a zachycené údaje vystihující realitu (pozorování, 

poznatky, znalosti, vědomosti), které jsou fyzicky zaznamenávány a ukládány  

na různá média či nosiče (například papír, elektronické médium, lidská mysl).  

Na základě interpretace dat a jejich vztahů za využití znalostí, dochází ke vzniku 

informací. [4] 

Hrozba (v kontextu informační bezpečnosti) 

- hrozbou, která má nežádoucí vliv na bezpečnost, označujeme určitý zdroj 

negativní události či aktivity. Na základě jejího působení může dojít k poškození 

dané hodnoty. Můžeme použít i pojem nebezpečí. [5] 

Informace 

- jejich vznik je dán interpretací dat za pomoci využití znalostí. Lze je tedy označit 

za relevantní údaje či data, která obsahují hodnotu snižující neznalost adresáta. [6] 

 

Obrázek č. 1: Informace  

(Zdroj: 6) 
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Informační systém 

- množina jednotlivých prvků, jejich vzájemných spojitostí a specifického  

chování. [7] 

Rizika 

- neurčitý výsledek s potenciálním nežádoucím stavem. Může znamenat hrozbu, 

možný problém, nebezpečí vzniku škody, možnost neúspěchu, případného 

selhání, poškození, ztráty či znehodnocení. [8] 

Znalosti 

- jsou postavené na interpretaci, zkušenostech, poznání a pochopení. Lze je 

považovat za informace s přidanou hodnotou, díky nimž je možné provádět 

rozhodnutí (v závislosti na inteligenčních vlohách a na umění dávat si věci  

do souvislosti). [9] 

1.2 Informační systém, IS/ICT a jejich funkce v podniku 

Informační systém (IS) lze podle dostupných pramenů popsat pestrým množstvím 

definic. Dle Molnára lze informační systém chápat jako soubor metod, technických 

prostředků a lidí, kteří společně zajišťují sběr (popř. i vznik), přesun, zpracování a 

ukládání potřebných dat. Zmíněné aktivity jsou uskutečňovány za účelem dosažení zisku 

a prezentace informací, které je možné využít zejména pro potřeby uživatelů aktivních  

v systémech řízení. [10] 

Pan docent Pour vytvořil jednoduché grafické znázornění uvedené níže. 

 

 

Obrázek č. 2: Základní vymezení obsahu IS/ICT  

(Zdroj: 11) 
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V případě, že bychom se zaměřili na teorii systémů, je možné informační systém dle 

Vymětala popsat jako “uspořádání vztahů mezi lidmi, datovými a informačními zdroji a 

procedurami jejich zpracování za účelem dosažení stanovených cílů.“ Čili mezi 

informačním systémem, konkrétními informacemi a podnikovými daty, je možné datům 

porozumět jako určitým údajům vypovídajícím o stavech zkoumaných/posuzovaných 

objektů. Tyto údaje lze následně využít k dalšímu zpracování a převedení dat  

na informace, které může uživatel systému aplikovat v průběhu dalšího rozhodovacího 

procesu a tím provádí subjektivní hodnocení informačního systému. [12] [13] 

Dle Basla je možné pomocí tří hlavních druhů nosičů, odvodit tři roviny chápání 

informačního systému (viz. obrázek č. 3).[1] 

 

Hlavní druhy nosičů: 

● Informace zapsané většinou v relační databázi, jejichž snahou je eliminovat 

potřebu účasti lidského faktoru a automatizovat tak určité části rozhodovacích 

procesů. 

● Informace na klasických nosičích (například CD, tištěné formuláře, obrazové 

dokumenty a další) 

● Informace, které nelze nalézt na žádném hmatatelném nosiči (například 

zkušenosti) [1] 

 

 

Obrázek č. 3: Roviny chápání IS v podniku  

(Zdroj: 1) 



16 
 

 

Informační systém má v dnešní době plnit velké množství funkcí a s tím mu pomáhají 

informační a komunikační technologie skrývající se pod zkratkou ICT. A právě to je 

důvod, že se v této souvislosti setkáváme se zkratkou IS/ICT, jenž představuje informační 

systém podporovaný právě informačními a komunikačními technologiemi. V rámci 

těchto technologií jsou obsaženy hardwarové a softwarové nástroje zabezpečující sběr, 

distribuci, uchovávání, zpracování a přenos informací a v neposlední řadě i vzájemnou 

komunikaci uživatelů.[14] 

Dle definice docentky Buchalcevové lze mezi informačním systémem a informačními a 

komunikačními technologiemi nalézt jednoznačné spojení: „Informační Systém (IS) je 

systém informačních a komunikačních technologií, dat a lidí, jehož cílem je efektivní 

podpora informačních, rozhodovacích a řídících procesů na všech úrovních řízení 

organizace.“ [15] 

 

1.3 Životní cyklus podnikového informačního systému 

Dle pana doc. Sodomky je možné životní cyklus informačního systému dělit z pohledu 

odběratele dělit do šesti základních etap.[16] 

 

● Provedení analytických prací a volba rozhodnutí 

Tato fáze si klade za cíl provést důkladnou analýzu současného stavu informačního 

systému. V rámci analýzy je důležité také rozhodnout, zda bude podnik muset pořídit 

systém zcela nový nebo přistoupí k levnější variantě a to pouze inovaci současného 

systému. Výstupem této etapy životního cyklu by měly být mimo jiné i zcela jednoznačné 

vymezení potřeb a požadavků na informační systém. Důležitým aspektem je i konkrétní 

určení cílů budoucího stavu a vliv daného rozhodnutí na podnik jako takový.[16] 

 

● Výběr systému a implementačního partnera 

V další etapě je na řadě výběr konkrétního produktu (hardware, software, infrastruktura, 

služby), který bude nejlépe splňovat nároky podniku. Důležitým aspektem je samozřejmě 

i volba vhodného implementačního partnera (dodavatele systému). Zvolený produkt by 

měl maximálně naplňovat očekávání a požadavky na informační systém. Hlavním cílem 

by měly být co nejnižší počet úprav systému v rámci objednávky. Důvodem je 
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samozřejmě zvýšení nákladů, časové zdržení a obtížnější implementace. Co se týče 

výběru informačního systému a dodavatele, hrají zde významnou roli osobní kontakty 

managementu a doporučení v daném oboru podnikání.[16] 

 

● Uzavření smluvního vztahu 

Po objektivním posouzení, které řešení a dodavatel jsou pro podnik nejvhodnější přichází 

třetí fáze. Je více než vhodné ji nezanedbat a věnovat jí zvýšenou pozornost, popř. je 

vhodné využít nabídky poradenských služeb renomované právní kanceláře. Ze strany 

dodavatele dochází k předložení různých smluv, jejichž podpis musí proběhnout  

před samotnou implementací. Jedná se například o smlouvy o licenci, implementaci či 

smlouvy o servisní podpoře. Vzhledem k tomu, že tuto problematiku zákon neupravuje, 

jejich posouzení může být, s ohledem na právní i obsahovou stránku, složité. Zmíněné 

listiny by měly obsahovat dohodu a reciproční plnění obou stran, vypořádání v případě 

nedodržení podmínek uvedených ve smlouvě, specifikaci cen dodávaných produktů a 

služeb. [16] 

 

● Implementace 

Tato etapa nezahrnuje pouze samotnou implementaci IS, ale také se jedná o přizpůsobení 

(customizaci) informačního systému nebo jeho parametrizaci v rámci splnění požadavků 

dané organizace. Dochází zde také k instalaci nezbytných komponent. Ke speciálním 

úpravám požadovaným ze strany zákazníka by mělo docházet minimálně, jelikož se jedná 

o nejnákladnější činnosti, v důsledku kterých dochází ke spotřebě značného množství 

kapacit ze strany odběratele, tak i dodavatele. V rámci implementace dochází před samým 

spuštěním informačního systému k prvotnímu zaškolení budoucích uživatelů.[16] 

 

● Užívání a údržba 

Počátkem této etapy je spuštění daného informačního systému a samotné užívání 

konečnými uživateli. Nezbytná je plná funkčnost systému a vzhledem k negativnímu 

vlivu na chod podniku v případě výpadku, lze za zcela zásadní považovat jeho správu a 

údržbu. Podmínky údržby mohou být předmětem tzv. smlouvy SLA (Service Level 

Agreement), která formuluje měřitelnou úroveň poskytovaných služeb pro splnění 
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uzavřené smlouvy. Pokud dojde k poklesu stanovených ukazatelů pod danou úroveň, lze 

dodavateli vyměřit stanovené sankce.[16] 

 

● Rozvoj, inovace a “odchod do důchodu” 

Poslední etapou životního cyklu informačního systému je rozvoj, inovace a “odchod  

do důchodu”. Za počátek fáze lze považovat dobu ihned po spuštění IS či dřívější 

samotnou implementaci. Příčinu lze hledat v tom, že vnější i vnitřní prostředí podniku se 

rychle přizpůsobuje ve snaze zajistit konkurenceschopnost a životní cyklus informačního 

systému se tedy díky tomu pořád zkracuje. Vzhledem k neustálým změnám v okolním 

prostředí dochází k odrazu právě na stávajícím IS, následkem čehož je potřeba inovace. 

V IS lze pozorovat změny ve funkcionalitách a v procesech, především v jejich 

optimalizaci a automatizaci.[16] 

1.4 Rozdělení podnikových informačních systémů 

Možné rozdělení podnikových informačních procesů by mělo souviset s požadavky  

na řízení procesů v podniku, nicméně i s nabídkou dodavatelů. S touto problematikou 

souvisí tzv. holisticko-procesní pohled.[16] 

 

Obrázek č. 4: Holisticko-procesní pohled na podnikové informační systémy  

(Zdroj: 16) 
 

1.4.1 ERP systémy 

O ERP systémech lze smýšlet jako o metodě efektivního plánování, kterou je možné 

využít k řízení všech podnikových zdrojů a to jak v distribučním nebo výrobním podniku 

či ve firmě, jež poskytuje určité služby, kde jsou tyto zdroje nezbytné k vytvoření 

objednávky klienta (s tím souvisí i dodávka a fakturace).[13] 
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ERP lze mimo jiné chápat jako balík podnikového programového systému, díky němuž 

je možné začlenit a automatizovat určité podnikové procesy a sdílet potřebná data v rámci 

celé firmy.[13] 

 

ERP software obsahuje: 

 • řízení dat v rámci celého podniku 

• plánování kompletního logistického řetězce 

• řízení všech obchodních zakázek 

• zajištění plánování vlastní výroby 

• nákladové a finanční účetnictví 

• řízení lidských zdrojů [13] 

 

Nejdůležitější vlastnosti ERP: 

• automatizace a integrace hlavních procesů v podniku 

• sdílení dat a postupů včetně standardizace v celém podniku 

• produkce a zpřístupnění požadovaných informací v reálném čase 

• schopnost zpracování historických dat 

• kompletní přístup k prosazování ERP koncepce [16] 

 

Na českém trhu můžeme nalézt několik desítek aplikačních softwarů typu ERP,  

ze kterých je velmi často obtížné zvolit ten nejvhodnější a to jak z důvodu jejich široké 

funkcionality, tak i různých technologických parametrů. Důležité je se alespoň  

v základních směrech na trhu ERP zorientovat. Za jeden z nejdůležitějších aspektů lze 

považovat výběr systému dle velikosti podniku, kde je uplatnění požadováno. [16] 
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Tabulka č. 1: Klasifikace ERP systémů (Zdroj: Vlastní zpracování dle č. 16) 

ERP systém Charakteristika Výhody Nevýhody 

All-in-One Schopnost pokrýt 

všechny klíčové 

interní podnikové 

procesy (řízení 

lidských zdrojů, 

výroba, logistika, 

ekonomika 

Vysoká úroveň 

integrace, 

dostačující pro 

většinu organizací 

Nižší detailní 

funkcionalita, 

nákladná 

customizace 

Best-of-Breed Orientace na 

specifické procesy 

nebo obory, nemusí 

pokrývat všechny 

klíčové procesy 

Špičková detailní 

funkcionalita nebo 

specifická oborová 

řešení 

Obtížnější 

koordinace 

procesů, 

nekonzistentnosti v 

informacích, 

nutnost řešení více 

IT projektů 

Lite ERP Odlehčená verze 

standardního ERP 

zaměřená na trh 

malých a středně 

velkých firem 

Nižší cena, 

orientace na 

rychlou 

implementaci 

Omezení ve 

funkcionalitě, počtu 

uživatelů, 

možnostech 

rozšíření, atd. 

1.4.1.1 Historie ERP systémů 

Podnikové informační systémy se vyvíjejí několik desítek let. Dnešní organizace mohou 

vybírat z nepřeberné škály možností, jak zabezpečit zpracování podnikových informací. 

Mohou se rozhodnout pro vývoj systému na míru, dodávku standardního ERP řešení nebo 

pro outsourcing aplikace, či dokonce celých podnikových procesů. Velké podniky často 

volí kombinaci několika přístupů, přičemž využívají pokročilých metodik pro řízení 

podnikové informatiky, které napomáhají vyšší efektivitě podnikových procesů i 

účelnému vynakládání zdrojů na zabezpečení IS/ICT. Nemůžeme opomenout ani 

revoluční pokrok v nabídce moderních technologií, nebývalý marketingový tlak 

dodavatelů a tvrdý konkurenční boj v globální ekonomice. [16] 

Za prehistorické předchůdce ERP řešení je skutečně možné označit systémy  

na zpracování informací, které se využívaly ve 20. až 40. letech 20. století u společnosti 

Baťa a Philips. Stejně jako dnes bylo pro tehdejší adepty na pozice nadnárodních 

korporací rozhodující využít podnikové informace při řízení vnitropodnikových aktivit. 
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Jejich řídící systémy vykazovaly silný motivační charakter a vedly pracovníky  

k dodržování podnikových standardů. [16] 

Rok 1960 lze pokládat za další milník na cestě k dnešním systémům. Výrobní firmy si 

kladou stále více požadavků a chtějí dosáhnout automatizovaných systémů plánování 

spotřeby materiálu. Poprvé je nový systém implementován ve spolupráci IBM a Case 

Corporation právě ve druhé ze zmíněných. Dochází k vytvoření systému MRP (Material 

Requirement Planning). [16] 

Za další významné období lze pokládat 70. léta 20. století, kde se systém rozšiřuje  

o funkcionalitu řízení výroby a koncem tohoto období se rozrůstá původní MRP koncept 

na plánování všech výrobních zdrojů a vzniká tak MRP II (Manufacturing Resource 

Planning). Začínají vznikat první softwarové korporace - SAP v roce 1972, Lawson 

Software v roce 1975 - které si kladou za cíl nabízet na trhu standardní podnikové 

aplikace, které by byly schopné integrovat klíčové procesy. [16] 

V následujících 80. letech je vyvinut první systém využívající tažného principu podle 

metodiky JIT (Just In Time), který má základ v již několik desetiletí používaném systému 

v japonských firmách. Integrací finančních, účetních a majetkových systémů s podporou 

výroby prostřednictvím MRP či JIT byl zvýrazněn význam IT v těchto aplikacích. [16] 

V letech 1981 až 1985 činí významný pokrok ve svých aktivitách Jan Baan. Jeho 

společnost představuje první softwarovou aplikaci, zaměřuje se na využití platformy Unix 

a soustřeďuje se na vývoj špičkové funkcionality pro řízení výroby. Ve stejném období 

doplňuje “tlačný plánovací systém” MRP II v podnikových informačních systémech 

“tažná” řídící metoda JIT (Just-in-Time) orientovaná na včasné dodávky zboží podle 

požadavků zákazníka, vycházející z již desítky let známé filozofie uplatňované  

v japonských firmách. [16] 

V 80. letech se také objevuje metoda CIM (Computer Integrated Manufacturing) - tzv. 

počítačem integrovaná výroba, u níž je hlavní myšlenkou jednotná podniková databáze 

pro podporu výroby s cílem zajištění flexibility produkce, zkrácení času na realizaci, 

snížení nákladů na pořízení, zpracování a údržbu používaných dat. [16] 

V 90. letech se po stránce infrastruktury prosazuje přístup klient/server, kterého je 

intenzivně využíváno dodnes. Dochází ke vzniku základů v současnosti používaných 

systémů, například Oracle Applications, JD Edwards OneWorld a SAP R/3. Počátkem 

90. let se začíná stále více prosazovat samotný termín ERP (Enterprise Resource 
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Planning), a to především díky rozšiřování o funkcionality řízení lidských zdrojů a financí 

a pokrývání specifických oblastí průmyslových podniků, jako např. řízení projektů a 

výroba investičních celků. [16] 

Dle Basla lze hovořit i o určitých generacích ERP systémů - tzv. předchůdcích 

softwarových řešení typu ERP. Charakteristiky jednotlivých “generací” podnikových 

aplikací potvrzují jak funkční trendy, v nichž převládá rozšiřování nabídky směrem  

k zákazníkům, tak technologické trendy směřující k nezávislému a přenosnému  

řešení. [13] 

1.4.2 CRM systém 

Pod zkratkou CRM (Customer Relationship Management) si můžeme představit procesy 

řízení vztahů k zákazníkům. Jeho zaměření tedy přímo souvisí se zajištěním vztahů 

podniku s jeho klienty. [10] 

V rámci aplikace lze nalézt: 

● analýzy a evidence obchodních kontaktů 

● řízení marketingu 

● prodej a poprodejní servisní služby 

K zajištění kvalitní komunikace mezi firmou a jejím klientem jsou využity možnosti  

ve formě elektronické pošty, SMS, kontakt prostřednictvím call centra a další. [13] 

1.4.3 SCM systém 

Z anglického Supply Chain Management, které lze přeložit jako řízení dodavatelských 

řetězců. Jedná se o soubor jednotlivých procesů a nástrojů, jejichž funkce spočívá  

v optimalizaci řízení a zajištění efektivity všech prvků dodavatelského řetězce, kde je 

hlavním cílem koncový zákazník. Pod SCM si lze víceméně představit vzájemné 

propojení dvou stran (dodavatele a odběratele) na principu komunikačních a 

informačních technologií. Díky této skutečnosti spolu mohou zmíněné strany 

spolupracovat, dělí se o informace, vzájemně je sdílejí a tím docílí správné koordinace,  

s čímž souvisí plánování optimálního postupu. [13] 
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1.4.4 MIS systém 

Doslovně Manažerský informační systém, který lze využít ke centralizaci dat z dalších 

systémů (ERP, CRM a SCM). Takto nasbíraná data lze takticky využít a to v souvislosti 

s obstaráním informací pro konkrétní rozhodnutí podnikového managementu. [16] 

1.5 Nástroje pro analýzu podniku 

Způsobů a možných nástrojů k analýze podniku je mnoho. V této práci došlo  

ke zpracování za pomoci SLEPT analýzy, McFarlanova modelu, Porterova modelu pěti 

konkurenčních sil a k celkovému zhodnocení pomocí SWOT analýzy. 

1.5.1 Analýza SLEPT 

SLEPT, SLEPT(E) či také PESTL (PESTLE) je zkratkou analytické techniky rozboru, 

jež je možné využít ke strategické analýze okolního prostředí zkoumaného podniku. 

Název je jednoduše odvozen z jednotlivých oblastí, které jsou v rámci této analýzy 

zkoumány a to seskupením počátečních písmen slov, která tyto oblasti vystihují.[17] 

Externími faktory působícími na podnik jsou: 

● S – Sociální faktory – zde se promítají sociální změny uvnitř organizace, kulturní 

vlivy 

● L – Legislativní faktory – působící vlivy národní, evropské a mezinárodní 

legislativy 

● E – Ekonomické faktory – vlivy ekonomiky na místní, národní a světové úrovni  

● P – Politické faktory – existující a možné budoucí působení politických vlivů 

● T – Technologické faktory – dopady aktuálních, nově vytvořených a vyspělých 

technologií 

● E – Ekologické faktory – vše týkající se životního prostředí v daném místě 

(chápáno v rámci státu, ale i celosvětově) 

Ekologické faktory je možné z analýzy zcela vynechat, jelikož je ne vždy lze považovat 

za podstatnou oblast pro rozbor, což vysvětluje důvod několika různých způsobů 

uskupení daných písmen do výše uvedeného akronymu.[17] 

Hlavním cílem a podstatou této analýzy je určit pro jednotlivé skupiny faktorů ty 

nejpodstatnější vlivy, děje, hrozby a události, které by mohly do budoucna hodnocený 

podnik zásadně ovlivnit. Tento způsob rozboru je součástí analýz aplikovaných v oblasti 
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analýzy dopadů a lze jej využít ve SWOT analýze jako vstup rozboru externího  

prostředí. [17] 

1.5.2 McFarlanův model 

Za pomoci McFarlanova modelu lze provést zhodnocení přínosu jednotlivých aplikací, 

které podnik využívá a to s ohledem na jejich realizaci v současnosti či v budoucnosti. 

Dalším možným dělením je zhodnocení dle jejich nezbytnosti na nutné a možné. Zmíněný 

model je vhodné využít zejména při plánovaném rozšíření, rozvoji či inovaci IS/ICT. 

Výstupem by mělo být zhodnocení reálných investic do podnikového informačního 

systému, kdy je možnost zjistit, zda se společnost může bez určité aplikace obejít. [10] 

 

Obrázek č. 5: McFarlanův model  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle č. 10) 
 

● Podpůrné aplikace 

Jedná se o aplikace, které firma aktuálně používá ke každodenní činnosti. Za pomocí 

těchto aplikací je možné některé procesy optimalizovat a urychlit a tím firmě ušetřit část 

nákladů. Jsou pro společnost významné, avšak pro činnosti firmy nejsou rozhodující. [10] 
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● Klíčové aplikace 

V případě omezení funkčnosti či plnému výpadku klíčových systémů, které jsou pro chod 

firmy nezbytné, lze tuto skutečnost pokládat za reálnou hrozbu. Může dojít k omezení 

činností či k jejich naprostému zastavení a tedy snížení zisků podniku. Hodnotu těchto 

aplikací většinou poznáme v momentě, kdy nejsou z nějakého důvodu k dispozici. [10] 

 

● Strategické aplikace 

Jsou orientovány na budoucí rozvoj podniku, kdy hodnota těchto aplikací závisí  

na hodnotě daných cílů. V případě, že jsou cíle malé, je i přínos aplikací malý. Nicméně 

ambiciózních cílů bez nich lze dosáhnout jen těžko. Přínos těchto nástrojů může být  

při optimálním sladění s podnikovými cíli vysoký, avšak je nejistý. [10] 

 

● Potenciální aplikace 

Jsou zaměřeny na budoucí rozvoj podniku, kdy je v případě cílené expanze nutné 

zavedení nových technologií spojených s aplikací moderních informačních technologií. 

Přínos jejich zavedení je bohužel nejistý. V případě, že se firmě tento krok vydaří, může 

z něho mít velký užitek, avšak v opačném případě se musí smířit s neúspěchem. [10] 

1.5.3 Porterův model pěti konkurenčních sil 

Další pohled na hodnotu jednotlivých aplikací v oblasti informačních systémů a 

technologií nabízí Porterův model pěti konkurenčních sil. Model je řazen  

k nejvýznamnějším nástrojům v hodnocení konkurenčního prostředí podniku, včetně 

jejího strategického řízení. [10] 

 

Hodnotí 5 základních vlivů: 

● Současná konkurence vyskytující se na trhu (možnost ovlivnit cenu a nabízené 

množství výrobku nebo služby) 

● Vstup nových konkurentů (eventuální možnost vstupu nové konkurence na trh, 

která by způsobila změnu cen) 

● Vyjednávací síla odběratelů (schopnost ovlivňovat trh v rámci ceny a 

poptávaného množství produktu) 
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● Vyjednávací síla dodavatelů (schopnost ovlivňovat trh v rámci ceny a 

nabízeného množství produktu) 

● Vstup substitučních produktů (existence jiného výrobku, kterým lze stávající 

nahradit) [10] 

 

 

Obrázek č. 6: Porterův model pěti konkurenčních sil  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle č. 10) 

1.5.4 Analýza 7S 

McKinsleyho model 7S řadíme mezi nejčastěji používané metody při provádění 

strategické analýzy. Slouží k vyhodnocení nejkritičtějších faktorů podniku. 

Prostřednictvím modelu 7S je organizace v základu hodnocena jako množina sedmi 

faktorů, které na sebe vzájemně působí. [18] 

Mezi sedm hlavních komponentů zahrnutých do hodnocení úspěchu dle definice modelu 

7S řadíme: 

● skupina (cíleně zaměřená a orientovaná společnost lidí) 

● strategie (formulace a vymezení cílů skupiny a způsobu jejich dosažení)  

● sdílené hodnoty podniku (vize, poslání, firemní kultura) 

● schopnosti (dovednosti, znalosti, zkušenosti) 

● struktura společnosti (organizační struktura a uspořádání, mechanismus řízení) 

● systémy a postupy (metody, postupy a procesy) 

● styl (charakteristické chování, konání, jednání) [18] 

 



27 
 

 
Obrázek č. 7: McKinsleyho model 7S  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle č. 18) 

1.5.5 SWOT analýza 

SWOT analýzu lze využít jako nástroj k vyhodnocení aktuální situace podniku nebo 

daného projektu. Pod zkratkou SWOT se ukrývají počáteční písmena čtyř anglických 

slov, která ji charakterizují – Strenghts, Weaknesses, Opportunities a Threats. 

Zjednodušeně řečeno pomocí SWOT analýzy zkoumáme silné a slabé stránky podniku a 

příležitosti i hrozby na podnik působící. [19] 

Zkratka SWOT vznikla sloučením dvou analýz a to SW (hodnotící silné a slabé stránky 

podniku) a OT (zabývající se příležitostmi a hrozbami z vnějšího prostředí).[20] 

 



28 
 

 

Obrázek č. 8: SWOT analýza  

(Zdroj: 21) 
 

Analýza slouží v první řadě marketingu a strategickému plánování podniku  

v dlouhodobém horizontu. Nelze ji tedy považovat za pouhé vyjádření silných a slabých 

stránek, příležitostí a hrozeb, ale její výstup lze uchopit také jako možnost nalezení 

vhodných strategií při řešení určitých problémů v chodu podniku či projektu. [19] 

SWOT analýza si klade za cíl identifikovat, v jaké míře jsou současná strategie podniku 

a její specifická silná a slabá místa rozhodující a schopná se vyrovnat se změnami, které 

v daném prostředí nastávají. [20]  

 

Pro zhodnocení vnitřních faktorů (v čem je organizace dobrá a špatná), čili k vyhodnocení 

silných a slabých stránek je možné použít: 

○ Finanční analýzy organizace 

○ Hodnocení pomocí EFQM 

○ Analýza hodnotového řetězce (Value Stream Mapping (VSM)) 

○ Analýzy zdrojů (například Grantova analýza, VRIO analýza) 

https://managementmania.com/cs/financni-analyza
https://managementmania.com/cs/efqm-excellence-model
https://managementmania.com/cs/value-stream-mapping
https://managementmania.com/cs/vrio-analyza
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○ Analýzy produktového portfolia (například Bostonská matice) [22] 

Pro zjišťování vnějších faktorů je třeba hledat příležitosti, které se vyskytují v okolí 

podniku. K tomu je možné využití například následujících metod: 

○ Analýza trendů vzdáleného prostředí (například PESTLE Analýza) 

○ Sektorová analýza (například Porterova analýza pěti sil (Five Forces)) 

○ Analýza konkurenčního postavení (Segmentace trhu, analýza potřeb 

zákazníků, analýza konkurentů) [22] 

Díky datům zpracovaným pomocí SWOT analýzy je možné dojít k různým variantám 

strategií, které může podnik pro svůj rozvoj využít.  

● Max-max strategie – strategie, která maximalizuje silné stránky i příležitosti 

● Max-min strategie – strategie, která maximalizuje silné stránky a minimalizuje 

hrozby 

● Min-max strategie – strategie, která minimalizuje slabé stránky a maximalizuje 

příležitosti 

● Min-min strategie – strategie, která minimalizuje slabé stránky a hrozby [19] 

1.5.6 Analýza rizik 

V rámci procesu snižování rizik, je analýza rizik možným prvním krokem k hodnocení, 

jehož prostřednictvím můžeme nalézt následující informace: 

● Míra dopadu v případě nezabezpečených informací 

● Jaké hrozby na podnik působí 

● Míra pravděpodobnosti narušení informační bezpečnosti [23] [24] 

Dle podrobnosti provedené analýzy je možné využití některého ze čtyř hlavních 

přístupů: 

● Základní přístup (úroveň činnosti organizace) 

● Neformální přístup (na základě zkušeností) 

● Podrobná analýza rizik (detailní kontrola) 

● Kombinovaný přístup (provedena analýza dle základního přístupu a poté 

podrobnější rozbor u významných aktiv) [23] 

Výběr vhodného přístupu závisí zejména na následujících skutečnostech: 

● Jakých cílů má být provedením analýzy dosaženo 

https://managementmania.com/cs/matice-bcg
https://managementmania.com/cs/pestle-analyza
https://managementmania.com/cs/analyza-5f
https://managementmania.com/cs/segmentace-trhu
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● Jaké funkce objekt plní / k čemu slouží 

● Hodnota aktiv souvisejících s objektem 

● Zda jsou podnikem poskytované funkce kritické a pro koho 

● Výše investic a nákladů (do objektu a na obnovení funkčnosti) [23] 

Rozdělení analýzy dle interpretace výstupů: 

● Kvantitativní metoda – náročnější provedení prostřednictvím matematických 

výpočtů 

● Kvalitativní metoda – subjektivní, hodnocení prostřednictvím intervalu hodnot  

(např. 1 - 5) 

● Kombinovaná metoda – matematické výpočty, jejichž interpretace vychází z 

kvalitativní metody [23]  

1.5.7 Lewinův model 

Tento model je možné označit za jeden z nejstarších a zároveň také nejznámějších modelů 

týkajících se změn v dané společnosti. [23] 

Za pomoci Lewinova modelu je určitá změna, kterou je třeba realizovat, rozvržena  

do několika jednotlivých fází: 

● definice cílového stavu firmy 

● strategická analýza 

● vytvoření modelu 

● stanovení agenta změny 

● definice intervenčních oblastí firmy 

● provedení vlastní změny (intervence do systému řízení firmy) 

● finální vyhodnocení (verifikace) [23] 

  



31 
 

 

Obrázek č. 9: Lewinův model  

(Zdroj: Vlastní zpracování podle č. 23) 
 

1.5.8 Metoda PERT 

Jedná se o jednu z klasických metod síťové analýzy, kterou lze označit jako 

zjednodušenou metodu kritické cesty CPM. Jednotlivé činnosti zaberou určitou dobu 

trvání, což je chápáno jako náhodně určená proměnná s konkrétním rozložením 

pravděpodobnosti. [25] 

V rámci této analýzy jsou prováděny odhady náhodně působících vlivů, jimiž lze označit 

následující: 

● počasí 

● organizace práce 

● kvalifikace pracovníka 

● úroveň pracovní morálky a disciplíny 

● úroveň výkonnosti 

● množství poruchovosti [25] 

Na rozdíl od metody CPM, kde je doba trvání jednotlivých činností stanovena pouze  

s určitou pravděpodobností, je cílem PERT modelu sestavit pořadí jednotlivých činností 

tak, aby bylo zajištěno co nejpravděpodobnější dokončení projektu s dodržením 

stanoveného termínu. 
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Doba trvání každé činnosti je uváděna prostřednictvím tří odhadů: 

● optimistický 

● pesimistický 

● nejpravděpodobnější 

Díky zmíněným odhadům je následně proveden výpočet délky trvání jednotlivých 

činností.[25] 

Za pomoci metody PERT tedy dosáhneme výsledku, jenž vypovídá o závislosti mezi 

délkou trvání projektu a pravděpodobností, že projekt bude trvat nejvýše tuto dobu. [26]  
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2 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 

Analytická část diplomové práce má za úkol analyzovat současný stav podniku. Nejedná 

se však o analýzu pouze samotného informačního systému. V této kapitole je zároveň 

proveden rozbor obchodní situace společnosti a dalších možností, které mohou mít vliv 

na podnikání. Argumentem pro tento postup je, že i vnější a vnitřní vlivy mohou zásadně 

ovlivňovat to, co je od informačního systému očekáváno a tedy i jeho samotný chod. 

Pro analýzu současné situace budou v následujících bodech využity informace uvedené  

v teoretické části této práce a současně bude proveden rozbor pomocí analýz zde taktéž 

uvedených. Výsledky takto získané poslouží k posouzení situace, určení dalších 

potřebných kroků a následnému návrhu zlepšení současného stavu informačního systému 

v podniku. 

2.1 Základní informace o společnosti 

Vzhledem k žádosti firmy o nezveřejňování pravého jména je použit fiktivní název. 

Všechny ostatní informace odpovídají skutečnosti. 

 

Název:       ABC s.r.o. 

Sídlo:       Brno 

Právní forma:      Společnost s ručením omezeným 

Základní kapitál:     201 000,- Kč 

Počet majitelů:     3 

Počet zaměstnanců na HPP:    13 

Počet zaměstnanců s jinou formou smlouvy:  2 

Počet oddělení:     5 

Předmět podnikání:     Prodejce elektroniky a příslušenství 

       k PC 

 

Společnost je v obchodním rejstříku zapsána od 1. 7. 2010 a jejím zapsaným předmětem 

podnikání je výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského 

zákona.[27]  
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2.2 Historie společnosti 

Společnost byla založena v polovině roku 2010, kdy nabízela pouhé 3 druhy zboží. 

Jedinými zaměstnanci byli jednatelé, vykonávali tedy veškerou činnost, která s prodejem 

souvisela. Jedním z cílů podniku bylo do pěti let nabrat alespoň dva další zaměstnance a 

dalším prodávat alespoň 15 druhů příslušenství k PC. Cíl v oblasti prodeje byl naplněn 

mnohem dříve. Rozhodujícím faktorem byl správný výběr dodavatelů z Číny, kteří byli 

precizní a rychlí. Během let došlo k filtraci dodavatelů, urychlení procesu, výběru 

správných distributorů v mnoha zemích po celém světě. 

Na českém trhu nejvíce dominují distributoři Alza.cz, CZC a T.S. Bohemia. Od roku 2019 

začala firma Alza prodávat také své produkty (značka Alza Power), které jsou 

zvýhodňovány na úkor výrobků jiných prodejců. Jejich produkty jsou jediné dostupné  

na prodejně, odběr je tedy možný hned. Poslední roky měli možnost sledovat trendy a 

čísla, která se týkají prodeje, dokázali tedy velmi rychle a úspěšně vstoupit na trh. Jejich 

obrovská výhoda je, že pokud se nějaký výrobek od konkurenta prodává velmi dobře 

(tedy mnohem lépe) než jejich vlastní značky, prostě jej z katalogu vyřadí. I tak činí 

prodeje přes tohoto distributora celých 40 %. 

Jelikož se jedná o malou firmu, zaměstnanci jsou vybíráni pečlivě. Fluktuace 

zaměstnanců je od počátku působení firmy nulová. Za celou dobu podnikání nedošlo  

k jedinému odchodu či jinému ukončení pracovního poměru. 

2.3 Filozofie společnosti 

Firma se snaží o to, aby byla hlavní prioritou kvalita nabízených produktů. Samozřejmostí 

je nabízení nejnovějších technologií a plnohodnotné zohledňování dynamického vývoje 

trhu. Součástí stávající filozofie by mělo být i neustálé vyhledávání nových 

nejvhodnějších postupů pro co nejlepší činnosti firmy. Pro společnost je zcela zásadní, 

aby komunikovala přímo s výrobci a také s nimi sama navázala spolupráci, což zaručuje 

nejnižší možnou cenu dodávaných produktů při zachování jejich kvality a požadovaných 

vlastností zákazníkem. Partnerství s dodavateli je budováno tak, aby bylo oboustranně 

výhodné, založené na důvěře a zároveň v souvislosti s firemní projektovou strategií, díky 

níž lze obstát v současném silně konkurenčním prostředí. [28]  
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2.4 Současný stav 

Aktuálně firma prodává desítky výrobků v několika kategoriích. Počet výrobců se stále 

zvyšuje. Současné cíle jsou mít 4 výrobky týdně do výroby a zároveň 4 výrobky uvést na 

trh. Tohoto není možné docílit hned a bez problémů, neboť současná situace  

s coronavirem je pro obchod velmi nepříznivá. Pokud se podíváme na rok 2020 – nejprve 

se coronavirus vyskytl v Číně a v důsledku této skutečnosti se výroba zastavila. Poté přišel 

Čínský Nový rok. Výroba je v tomto období pozastavena každoročně na několik týdnů. 

Poté se coronavirus objevil nejen v Číně, ale i v Evropě. Rozšíření viru mělo vliv  

na transport, docházelo ke zvýšení cen, prodloužila se doba dodání a tedy docházelo  

k nedodržení požadavků zákazníka. I přes tyto nepříznivé skutečnosti se firma dokázala 

udržet přibližně na úrovni roku 2019. Zároveň ovšem byly navýšeny výdaje za vybavení 

do firmy, náklady na stěhování a z důvodu potřeby nových větších prostor se zvýšila cena 

nájmu na zhruba dvojnásobek. 

Počet zaměstnanců se ustálil na čísle 15, přičemž dva zaměstnanci pracují pouze  

na dohodu o provedení práce. Všichni původní majitelé stále ve firmě fungují, nicméně 

jsou schopni svoji pracovní náplň delegovat na kolegy. Firma má aktuálně pět oddělení: 

administrativní a ekonomické oddělení, obchodní oddělení, servis, sklad, umělecké 

oddělení a marketing. 

Vzhledem k navýšení počtu zaměstnanců a nutnosti komunikovat mezi jednotlivými 

odděleními byl po dlouhém zvažování zaveden systém TeamGantt, který ve firmě funguje 

již 4 roky. Cílem této práce je ale zhodnocení současného stavu IS a případný návrh 

zavedení nového IS, nebo změn již stávajícího systému.  

2.5 Organizační struktura společnosti 

 

 

Obrázek č. 10: Organizační struktura společnosti  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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2.6 Informační systém TeamGantt 

TeamGantt je software sloužící k plánování a správu projektů pomocí Ganttova diagramu. 

Umožňuje kontrolu dostupnosti týmu před plánováním a přiřazováním projektových 

úkolů a uchovávat úkoly, dokumenty a konverzace na jednom místě. [29] 

Tento nástroj pro plánování umožňuje určení úkolů, které je potřeba dokončit, popřípadě 

zjistit, jak by zpoždění ovlivnilo zbytek časové osy. [29] 

TeamGantt je nástroj, který může konkurovat například MS Project. Umožňuje export 

plánů projektů a časové osy připravené k prezentaci do formátu PDF nebo Excel CSV. 

Lze nahrávat soubory přímo k danému úkolu či projektu. Výhodou je možnost porovnání 

původního plánu projektu se skutečným průběhem, sledováním termínů a výsledků. 

Komunikaci lze řešit taktéž v rámci Teamgantt a to prostřednictvím chatu. [29] 

Jelikož se jedná o online software, je možné poskytnout přístup do informačního systému 

i dalším osobám, které v něm mohou v reálném čase na projektech pracovat. Z důvodu 

bezpečnosti lze nastavit oprávnění pro povolení či omezení úprav každému uživateli 

zvlášť. Nástroje pro plánování projektů TeamGantt z něj činí alternativu k Sharepoint, 

Excel a MS Project. [29] 

TeamGantt automaticky ukládá historii každé aktualizace a změny plánu projektu. Je 

jediným nástrojem pro správu projektů založeným na spolupráci, který staví plánování 

projektů do popředí. Je přizpůsoben pracovnímu stylu týmu – jsou k dispozici zobrazení 

seznamu, kalendáře a panelu. [29] 

2.6.1 Technické specifikace a funkce IS TeamGantt 

V případě informačního systému TeamGantt je nutné pro každého nového uživatele 

obstarat jeho osobní přístup. Každá zakoupená licence tedy pro firmu znamená zvýšení 

nákladů. V tabulce níže je uvedeno potřebné množství vynaložených nákladů  

při současném počtu 15 zaměstnanců a další specifikace daného systému. 

  



37 
 

 

Tabulka č. 2: Technické specifikace informačního systému TeamGantt (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Cena (pro 15 uživatelů) 2871 USD/rok 

Frekvence plateb  měsíční, roční 

Počet uživatelů  dle množství placených přístupů 

Počet aktivních projektů  neomezeně 

Velikost úložného prostoru pro sdílení 

dokumentů projektu  

neomezeně 

Testovací období zdarma  30 dní 

Rozsah projektů  neomezené projekty 

Mobilní aplikace  iOS, Android 

Integrace s externími úložišti dat  DropBox, OneDrive, Google Drive 

API pro propojení s informačním 

systémem podniku 

ano 

Flexibilita při potřebě navýšení objemu 

úložiště dat, počtu uživatelů a projektů 

ano 

2.6.2 Procesy v informačním systému 

Systém umožňuje využití řady funkcí: 

● lze přepínat mezi jednotlivými zobrazeními Ganttova diagramu, kanbanovými 

deskami či kalendářem a můžeme tedy volit různé pohledy na projekt 

● každý z úkolů lze jednoduše přetáhnout na potřebné místo 

● všechny úkoly, dokumenty a konverzace je možné uchovávat centralizovaném 

úložišti 

● software určený pro správu umožňuje kontrolu dostupnosti daného týmu před 

plánováním dalších činností a přiřazováním nových projektových úkolů (lze 

snadno zjistit, kdo je zaneprázdněn a kdo ne) 

● systém umožňuje i vzdálený přístup 

● pomocí integrované funkce sledování času, lze zjistit přesnou dobu, která byla  

na určitém projektu či úkolu strávena 

● a další. 
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Tabulka č. 3: Funkcionality informačního systému TeamGantt (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Oblast projektového 

řízení 

Funkce Je součástí ANO/NE 

Řízení rozsahu Plánování projektů ANO 

Řízení času Kalendář událostí ANO 

Sledování milníků ANO 

Ganttovy diagramy ANO 

Řízení nákladů Tvorba rozpočtu projektu NE 

Řízení čerpání rozpočtu NE 

Řízení kvality Sledování chyb NE 

Řízení lidských zdrojů Sledování % dokončení ANO 

Řízení komunikace Zprávy v rámci projektu ANO 

Chat NE 

Úložiště sdílených souborů ANO 

Sdílení nápadů NE 

Řízení rizik Registr rizik NE 

Nástroj pro analýzu rizik NE 

Integrované řízení Řízení portfolia projektů NE 

Sledování stavu projektu ANO 

2.6.3 Výhody a nevýhody stávajícího informačního systému 

Současný IS byl ve firmě zaveden před 4 lety a jednou velkou nevýhodou jsou v tomto 

případě náklady na pořízení. Software je velmi drahý, což je pro firmu z hlediska nákladů 
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značně neekonomické. V případě tohoto systému je nutné zajistit každému uživateli jeho 

vlastní přístup, což je pro firmu ABC Q, s.r.o. málo efektivní a ne každý zaměstnanec 

tedy svůj vlastní přístup do systému má. Shrneme-li klady a zápory systému z hlediska 

jeho funkčnosti, lze vypovědět níže uvedené. 

 

Výhody: 

● podrobné zpracování a zobrazení Ganttových diagramů 

● přehled všech uživatelů a vývoje zadaného projektu 

● možnost sledování více projektů současně 

● prioritizace přidělených úkolů 

 

Nevýhody: 

● není možné připojení externího úložiště dokumentů 

● vysoká cena za dalšího uživatele 

● omezené množství přístupů 

2.7 Analýza SLEPT 

2.7.1 Sociální faktory 

Dle dat Českého statistické úřadu měla Česká republika k datu 1.1.2020 celkem 10 693 

939 obyvatel. V průběhu roku 2019 vzrostl počet obyvatel o 44 100 na 10,69 milionu. 

Veškerý přírůstek zajistila zahraniční migrace, přirozenou měnou populace nepatrně 

ztratila. Živě narozených dětí meziročně mírně ubylo. To ovšem neznamená, že by se 

snížila kupní síla zákazníků. Ba naopak, současná situace s koronavirem a častým 

omezením pohybu osob na veřejnosti vybraná odvětví podporuje, včetně prodeje 

komponentů výpočetní techniky. Vzhledem k vládním nařízením a opatřením v podobě 

online výuky, byla řada studentů a rodičů nucena dokoupit potřebné PC vybavení. 

Poptávka po elektronice a příslušenství k PC velmi vzrostla. Aktuálně lze tedy pandemii 

coronaviru v tomto ohledu označit pro firmu za přínosnou. 

2.7.2 Legislativní faktory 

Česká republika je od roku 2004 členem Evropské unie a tedy každý podnik musí 

splňovat nemalé množství legislativních ustanovení jak v rámci našeho státu, tak i  
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v rozsahu evropském. Je nutné, aby se firma mimo jiné zabývala i dodržováním jistých 

pravidel i v souvislosti se zaměstnanci.  

2.7.3 Ekonomické faktory 

Co se týče ekonomických faktorů ovlivňujících chod firmy, nelze v tomto případě 

nezmínit HDP, výši průměrné mzdy v ČR, výši nezaměstnanosti, míru inflace. Vzhledem 

k situaci týkající se uplynulého roku, kdy se Česká republika i většina světa potýká  

s pandemií coronaviru, došlo v mnoha podnikatelských odvětvích k úpadku. Hodnocené 

společnosti se tato skutečnost naštěstí v oblasti prodeje naštěstí nedotkla a to hlavně  

z důvodu přechodu kancelářských činností na Home Office a tedy se zaměstnanci jiných 

firem byli nuceni vybavit potřebným technologickým vybavením. V dlouhodobém 

horizontu by to ovšem mohl být problém v oblasti dodavatelské. Dlouhodobější uzavření 

hranic by mohlo způsobit problémy s dodáním produktů od zahraničních výrobců  

na český trh. 

2.7.4 Politické faktory 

Českou republiku lze označit za demokratický parlamentní stát, jehož hlavním 

představitelem je přímou volbou volený prezident. Vzhledem k tomu, že je Česká 

republika součástí společenství Evropské unie, je legislativa EU nadřazená českým 

zákonům. Současnou politickou situaci lze označit za značně rozpolcenou a 

nevyrovnanou. Hlavními důvody jsou problémy řešené v souvislosti s pandemií 

coronaviru, což je aktuálně nejdiskutovanější téma, které ovlivňuje podnikatelské 

prostředí nejen v České republice. 

2.7.5 Technologické faktory 

Posledních pár let dochází v oblasti informačních technologií k velkému rozvoji a 

významně stoupá i poptávka. Ve zmíněném odvětví lze sledovat rychlé tempo rozvoje a 

velké pokroky, co se týče používaných technologií. Vzhledem k významnosti IT odvětví 

lze s jeho rozvojem a inovacemi počítat i v budoucnu a je zde tedy reálný předpoklad, že 

se bude firma i nadále rozvíjet. 
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2.8 McFarlanův model 

Pomocí McFarlanova modelu je detailněji znázorněno využití systémů a aplikací, které 

firma aktuálně využívá a dále pak těch, které by chtěla zavést a užívat v budoucnu. 

 

 

Obrázek č. 11: McFarlanův model systémů a aplikací  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Hlavními nepostradatelnými aplikacemi jsou pro podnik TeamGantt, který je klíčový pro 

správu a řízení projektů, dále pak Adobe Illustrator a Adobe Photoshop. Poslední dva 

zmíněné jsou využívány k podpoře propagace produktů firmy, jelikož přímo na pracovišti 

dochází k focení produktů a s tím souvisejících činností (úpravy fotografií, chystání 

manuálů v různých jazycích, atd.). 

Z výše uvedeného modelu vyplývá, že mezi podpůrné aplikace sloužící podniku jako 

podpora dalších činností patří balík programů Microsoft Office (např. tvorba a úprava již 

zmíněných manuálů). Pro účetní problematiku je využíván ekonomický software Pohoda 

a pro interní komunikaci a spojení s partnery je zaveden Skype. Výměna informací  

s dodavateli probíhá prostřednictvím e-mailu. 

V budoucnosti lze předpokládat implementaci strategického softwaru Adobe Premiere 

Pro, aplikace pro tvorbu a úpravu videa. Prezentaci produktů by tedy bylo možné rozšířit 

i o profesionální videa. 
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Potenciální aplikací by mohl být v budoucnosti InDesign, jenž je produktem firmy Adobe 

Systems a bylo by možné jej využít pro rozšíření možností tvorby návrhů. 

2.9 Porterův model pěti konkurenčních sil 

 

Současná konkurence 

Vzhledem ke skutečnosti, že firma prodává své produkty za pomoci jiných distributorů 

mezi nimiž dominují Alza.cz, CZC a T.S. Bohemia, dali by se považovat v určitém 

smyslu za tři hlavní konkurenty. Zmíněné firmy prodávají i produkty dalších značek, 

včetně těch svých a například Alza.cz se nezdráhá konkurenční produkty vyřadit z prodeje 

v případě, že je o ně vyšší zájem než o její vlastní. Zákazník má svým způsobem 

ulehčenou práci s výběrem v tom smyslu, že si v pohodlí domova může sednou k internetu 

a zvolí produkt dle vlastních preferencí (způsob užití, preferovaný výrobce, cena, 

doporučení, atd.). Aktuálně je možné na trhu zaregistrovat jisté změny v podobě 

zvyšování cen produktů. Důvodem jsou aplikovaná vládní nařízení (zavřené obchody 

využívají možnosti online prodeje, online výuka, atd.) a s nimi související poptávka  

po elektronice a PC příslušenství, která viditelně převyšuje nabídku. Nedostatek levných 

produktů z Číny umožňuje prodej dražších, o které dříve nebyl zájem. Této skutečnosti 

může využít konkurence při prodeji svých produktů a ovlivňování jejich ceny. 

 

Noví konkurenti  

V současné době, kdy celý svět bojuje s pandemií coronaviru, je jistý předpoklad, že by 

se na trhu mohl vyskytnout nový konkurent. V rámci online výuky studentů vzrostla 

poptávka po výpočetní technice, elektronice a příslušenství k PC. Což by se dalo 

považovat za jistý impuls příchodu nového konkurenta na trh. Stejně jako tomu bylo  

na počátku propuknutí pandemie s prodejem ochranných prostředků, kdy se zvyšující se 

poptávkou narůstal počet prodejců (a to i v případě, že zboží neměli skladem). 

 

Dodavatelé  

Mezi dodavatele společnosti lze zařadit například poskytovatele energií, internetového 

připojení, mobilní operátory, ale ve výsledku i majitele objektu, kde firma sídlí, jelikož 

se nachází v pronajatých prostorách. Ve zmíněných případech nemají dodavatelé příliš 

silnou vyjednávací sílu a to z toho důvodu, že na českém trhu nemají monopol a lze je 
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tedy nahradit. V neposlední řadě je zde nutné zmínit dodavatele elektroniky a 

příslušenství k PC z Číny. Kdy byl na samém počátku proveden pečlivý výběr dodavatelů 

a tím byla jejich vyjednávací síla stanovena tak, aby hodnocené společnosti vyhovovala. 

 

Odběratelé  

Primárními odběrateli produktů společnosti ABC Q, s.r.o. jsou již zmínění tři distributoři 

(Alza.cz, CZC a T.S. Bohemia), kteří se zaměřují hlavně na pestrou škálu jimi nabízených 

produktů. Za sekundární odběratele považujeme samotné zákazníci nakupující produkty 

u primárních odběratelů. Vyjednávací sílu sekundárních odběratelů lze považovat  

za poměrně silnou a to s ohledem na značné množství substitučních produktů na trhu. 

 

Substituční produkty 

Za substituční produkty můžeme považovat výrobky konkurenčních značek, kdy záleží 

pouze na preferencích kupujícího, který produkt zvolí. Společnost ABC Q, s.r.o. cílí  

na zákazníky za pomoci co nejkvalitnějších produktů prodávaných za co nejnižší možnou 

cenu. Díky tomu se firma staví do popředí, jelikož substituty v podobě kvalitnějších 

produktů za nižší cenu lze na trhu nalézt těžko. 

2.10 Analýza 7S 

 

Skupina 

V současné době firma zaměstnává celkem 15 pracovníků. Vzhledem ke skutečnosti, že 

se jedná o poměrně malou firmu, je každý ze zaměstnanců vybírán s velkou pečlivostí.  

Fluktuace zaměstnanců je od počátku působení firmy nulová. Za celou dobu působení 

společnosti na českém trhu nedošlo k jedinému ukončení pracovního poměru. I v této 

skutečnosti lze vidět úspěchy v podobě dobrých vztahů na pracovišti. Zaměstnanci se 

dlouhodobě znají a vědí, co mohou jeden od druhého očekávat. 

 

Strategie 

Mezi primárními cíli společnosti je distribuce a prodej nejnovějších a nejmodernějších 

výrobků a PC komponent za pokud možno co nejnižší ceny. V případě, že je firma 

schopna poskytnout žádaný produkt za částku, která je zákazníky považována za více než 

přijatelnou, zajišťuje jí to zároveň i zachování určité konkurenceschopnosti. 
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Sdílené hodnoty 

Za sdílené hodnoty můžeme považovat dobré mezilidské vztahy na pracovišti. Důvěra, 

kterou nadřízení poskytují svým zaměstnancům se vrací v jejich loajalitě vůči společnosti. 

Pokud jsou zaměstnanci spokojení, odráží se to i na jimi vykonávané činnosti a kvalitě 

odvedené práce.  

 

Schopnosti 

Je prioritizována dostatečná kvalifikace zaměstnanců, které firma do svých řad přijímá. 

Bohužel se společnost již dále nezaměřuje na jejich další rozvoj, který by bylo možné 

řešit různými druhy školení, motivačními programy a dalšími přínosnými aktivitami.  

Při zavádění jakýchkoliv inovací je spoléháno na to, že si zaměstnanci najdou cestu sami. 

 

Styl řízení 

Dle Lewina by se dalo hovořit o delegujícím (laissez-faire) stylu řízení čili jeho volném 

průběhu, kdy na pracovišti panuje určitá bezstarostnost. Vedení společnosti 

zaměstnancům umožňuje určitou samostatnost v prováděné činnosti. Ze strany vedoucích 

pracovníků jsou určeny priority a cíle, kterých by mělo být dosaženo, způsob a rychlost 

jejich dosažení je ponechána podřízeným. Způsob komunikace mezi vedením a 

zaměstnanci probíhá na horizontální úrovni. Podle Lewina klade tento styl poměrně 

vysoké nároky na kvalifikaci zaměstnanců. Měli by být upřednostňováni lidé zkušení, 

motivovaní a schopní samostatné práce. V rámci zachování efektivnosti řízení by mělo 

docházet k průběžnému hodnocení výsledků, v čemž zkoumaná společnost řekněme 

pokulhává. 

Goleman by styl řízení dané společnosti označil za demokratický. Společnost se snaží 

využít potenciál zaměstnanců na maximum a vedení je ochotné umožnit zaměstnancům 

účast v rámci rozhodovacích procesů. 

 

Struktura 

Právní formou podnikání společnosti, která je předmětem mé diplomové práce je 

společnost s ručením omezeným. Firma, v jejímž čele jsou 3 jednatelé, zaměstnává 15 

pracovníků v celkem pěti odděleních (administrativní a ekonomické, obchodní oddělení, 
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sklad, servis, umělecké oddělení a marketing). Zmínění jednatelé jsou zároveň vedoucími 

pracovníky. 

 

Systémy 

Aktuálně společnost ABC Q, s.r.o. ke své činnosti nejvíce využívá informační systém 

TeamGantt. Tento software slouží k plánování a správě projektů v rámci zobrazení 

Ganttových diagramů. V rámci systému je možné provádět aktivity spojené s kontrolou 

dostupnosti týmu před plánováním, přiřazováním projektových úkolů a jednotlivé 

procesy a splněné úkoly ukládat, uchovávat dokumenty a konverzace na jednom místě. 

Díky tomuto nástroji, který je určen pro plánování, je umožněno stanovit úkoly, jejichž 

dokončení je třeba prioritizovat, případně zjistit, jak moc by případné zpoždění zakázky 

ovlivnilo zbytek časové osy. 

Pro tvorbu vektorové grafiky je zde zaveden program Adobe Illustrator.  

Co se týče tvorby a úprav fotografií využívaných k propagaci jednotlivých produktů,  

k těmto činnostem je využíván bitmapový grafický editor Adobe Photoshop. 

Pro zpracování a vedení účetní agendy firma využívá účetní program Pohoda. Jedná se  

o ekonomický systém určený pro malé, střední i velké podniky. Velkou výhodou je 

technická podpora, kterou lze zajistit během okamžiku například prostřednictvím 

telefonického hovoru. Tento systém zahrnuje velké množství funkcí, které je možné 

využít. 

Pro komunikaci s vnějším okolím jsou zde zastoupeny dvě možnosti. První z nich je 

poměrně často využívaný Skype, jehož výhodu lze nalézt v možnosti párové i skupinové 

konverzace, kterou je možné provádět téměř kdekoliv a to přes různá zařízení včetně těch 

mobilních. V rámci Skype je často využíván i chat, jehož určitou nevýhodou lze označit 

nekontrolovanost konverzací mezi jednotlivými zaměstnanci. Druhým způsobem 

komunikace s externím prostředím společnosti je běžný e-mailový klient. Ten primárně 

slouží ke komunikaci s dodavateli ze zahraničí. 

K aktivitám souvisejícím s kancelářskou činností společnost využívá sadu aplikací MS 

Office. 
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2.11 SWOT analýza 

Na základě zkoumání vnitřního a vnějšího prostředí podniku je prováděn rozbor a 

následné vyhodnocení každého hlediska SWOT analýzy. Do vnitřního prostředí je 

zahrnuta například logistika podniku, vztahy na pracovišti a další. Úkolem je nalézt silné 

a slabé stránky za pomoci vlastního hodnotícího systému či využitím porovnávání  

s konkurencí (tzv. benchmarkingu). Do vnějšího prostředí podniku patří okolí, u kterého 

není možné provádět kontrolu tak dobře jako u prostředí vnitřního. Sem můžeme zahrnout 

například změnu úrokových sazeb, jednotlivé fáze hospodářského cyklu, hodnotíme zde 

i příležitosti a hrozby. I přes obtížnost kontroly vlivů z vnějšího prostředí, je možné tyto 

aspekty identifikovat a určit je například prostřednictvím analýzy konkurence, za pomoci 

využití různých statistik zpracovaných v rámci podniku. [22] 

 

Silné stránky 

Společnost ABC Q, s.r.o. působí na trhu jako prodejce PC příslušenství. Vzhledem  

k objemu vyráběných výrobků je schopna distribuce za nižší ceny než její konkurenti. 

Výběr precizních a rychlých dodavatelů zajišťuje stálý přísun kvalitních a žádaných 

produktů, které jsou zákazníkem vyhledávané a kupující jsou s jejich užíváním spokojeni. 

Mezi silné stránky patří i dobré jméno firmy a spokojenost zákazníků s jejími produkty. 

 

Slabé stránky 

Vzhledem k tomu, že jsou výrobky v nabídce dalších distributorů, hrozí riziko stažení  

z prodeje jako je tomu například u Alzy, která uměle upřednostňuje prodej svých 

produktů před ostatními značkami a tedy nepřímo ovlivňuje konkurenceschopnost 

podniku. 

Za hlavní problém by se daly označit nedostatky související s informační bezpečností a 

celkovou bezpečnostní strategií. Vedení je velmi benevolentní, co se týče jednání 

zaměstnanců v souvislosti s jejich přístupem do firemního IS.  Společnost značně 

pokulhává i v oblasti PR a postrádá jakékoliv ukazatele efektivity podniku. 

 

Příležitosti 

Díky spolupráci se zahraničními dodavateli, lze předpokládat další rozvoj firmy  

na zahraniční trhy. Množství prodeje a další expanzi firmy by také mohlo významně 
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ovlivnit vytvoření a obsazení pracovní pozice v oblasti marketingu a PR., kterou  

v současné době částečně vykonává pracovník obchodního oddělení. V oblasti 

marketingu a promotion lze do budoucna hledat jisté možnosti také ve využití sociálních 

sítí. 

 

Hrozby 

Díky přetrvávající situaci s Covid-19 se vyskytují problémy související s uzavíráním 

hranic a tedy distribucí výrobků ze strany dodavatele, což může mít za následek úplný 

výpadek prodeje. Příkladem lze uvést situaci, která se odehrála počátkem letošního roku 

2021. Jeden ze zaměstnanců společnosti ABC Q, s.r.o. měl provést objednávku nových 

produktů z Číny. Na tento úkol daný pracovník zapomněl. V momentě, kdy si svou chybu 

uvědomil a měl v plánu ji napravit, probíhaly v Číně oslavy čínského Nového roku.  

V tuto dobu samozřejmě dodavatelé v rámci dodržení svátečního klidu nepracují a 

dodávka se tak zdržela o cca 1 měsíc čistého času. To firmu reálně ohrozilo v tom smyslu, 

že poptávka po daných produktech převyšovala nabídku a potenciální zákazníci tak byli 

nuceni vybírat z nabídky konkurenčních značek. 

Další hrozbou lze označit skutečnosti, že stávající počítačové vybavení není zabezpečeno 

pomocí firewall, hrozí tedy reálné riziko virového útoku, ztráty firemních dat a tím 

spojeného nevyžádaného přístupu do počítačové sítě. 

2.12 Audit informačního systému 

K porovnání současného stavu informačního systému společnosti ABC, s.r.o. s podobně 

velkými společnostmi byl využit portál ZEFIS. 

Jedná se o elektronického konzultanta, s jehož pomocí lze docílit zefektivnění fungování 

dané společnosti. Primárně je určen k hodnocení menších a středních firem, jejichž 

požadavkem je rychlé prověření a následné zlepšení fungování podniku, probíhajících 

procesů a využívaných informačních systémů. V neposlední řadě lze s jeho pomocí 

otestovat úroveň bezpečnosti. [30] 

S pomocí jednotlivých dotazníků lze odhalit klíčové nedostatky a následně jsou navržena 

možná zlepšení aktuálního stavu. Prostřednictvím zmíněného systému lze porovnat 

výsledky dané firmy s výsledky firem ze stejného odvětví a srovnatelné velikosti. [30]  
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Pro vyhodnocení skutečného stavu ve firmě ABC, s.r.o. provedl autor práce interní audit, 

na jehož základě proběhlo posouzení firmy a následná interpretace výsledků.  

V tabulkách níže jsou uvedeny výsledné hodnoty efektivnosti a bezpečnosti užití systému 

TeamGantt v procesu IS. Na obrázku č. 12 a č. 13 jsou jednotlivé výsledky znázorněny 

graficky. 

Tabulka č. 4: Efektivnost užití systému TeamGantt v procesu IS (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Posuzovaná oblast Efektivnost využití 

Technika 82 % 

Programy 88 % 

Pravidla 68 % 

Pracovníci 85 % 

Data 89 % 

Zákazníci 85 % 

Provoz 78 % 

Celková efektivnost využití systému 68 % 

 

Díky stanovení efektivnosti užití informačního systému lze zjistit stupeň dosažení 

požadovaného cíle. V případě posuzované firmy byla zjištěna 68% celková efektivnost 

využití. V porovnání s ostatními firmami, jejichž celková hodnota efektivnosti je na grafu 

také vidět, si firma ABC, s.r.o. nevede příliš dobře a je v této oblasti co napravovat.  

Co se týče dodržování pravidel v hodnocené oblasti orgware, můžeme firmu hodnotit jako 

srovnatelnou s ostatními. 
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Obrázek č. 12: Efektivnost užití systému TeamGantt v procesu IS  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Bezpečnost není vhodné posuzovat pouze pro daný informační systém a z tohoto důvodu 

byla z hlediska bezpečnosti posuzována firma jako celek, včetně všech probíhajících 

procesů a využívaných systémů. 

 

Tabulka č. 5: Bezpečnost užití systému TeamGantt v procesu IS (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Posuzovaná oblast Bezpečnost využití 

Technika 79 % 

Programy 75 % 

Pravidla 76 % 
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Pracovníci 86 % 

Data 90 % 

Zákazníci 79 % 

Provoz 66 % 

Celková efektivnost využití systému 66 % 

 

 

 

Obrázek č. 13: Bezpečnost užití systému TeamGantt v procesu IS  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

2.12.1 Hardware 

Současná firemní síť se skládá z 18 počítačů a 22 samostatných monitorů. Z důvodu 

částečné možnosti práce na Home Office byly zakoupeny notebooky, kterých je  
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k dispozici 16 a další 2 počítače jsou stolní. Jeden ze zaměstnanců má k dispozici 

MacBook a notebook zn. Lenovo (druhý zmíněný kvůli operačnímu systému Windows). 

V některých případech bohužel dochází k nákupu techniky, která nesplňuje určité 

parametry a není kompatibilní s využívanými programy (viz. zmíněný MacBook). Tímto 

způsobem dochází ke zbytečnému vynaložení finančních prostředků a vznikají tak 

zbytečné vícenáklady.  

Vzhledem k ceně a potřebnému pravidelnému servisu zařízení, má firma v pronájmu 

multifunkční zařízení se scannerem a barevnou tiskárnou značky Konica Minolta.  

Firma přistupuje do internetu prostřednictvím pevného připojení, které je dále šířeno 

pomocí routeru a k dostupnosti informací využívá sdíleného disku. 

2.12.2 Software 

Jak bylo uvedeno v části týkající se informací o společnosti, hlavním informačním 

systémem je TeamGantt, který slouží k evidenci probíhajících úkolů, jejich předávání 

kompetentním osobám, sledování aktuálního stavu a stavu jejich dokončení. Pro evidenci 

zakázek, faktur vydaných a přijatých, objednávek a dalšího využívá podnik účetního 

systému Pohoda. 

Cílem této práce je zhodnocení IS TeamGantt a s jistotou lze říct, že daný IS nepokrývá 

veškeré procesy probíhající ve společnosti. Nedochází k řádnému proškolení uživatelů a 

ani to v současné době není plánováno. Firma má k dispozici pouze jednoho IT 

pracovníka, který řeší pouze provozní problémy hlášené ostatními zaměstnanci, ale už se 

nezabývá systémem jako takovým. 

Vzhledem ke skutečnosti, že někteří pracovníci postrádají některá data či funkce 

informačního systému, který potřebují ke své práci, dochází v důsledku toho ke snížení 

produktivity práce. Důvody jsou jednoduché. Pracovník tráví určitý čas dohledáváním a 

zjišťováním potřebných dat. V případě nedostatků v oblasti potřebných funkcí, musí 

zaměstnanec přistupovat ručnímu zpracování. 

V současnosti je přístup na internet pokládán za víceméně samozřejmý, bohužel si ne 

všichni uvědomují, jaká rizika jsou s tím spojena. Vzhledem k tomu, že má každý  

z pracovníků svůj počítač k dispozici zcela bez omezení, hrozí reálné riziko stažení 

počítačového viru, sledování uživatele třetí osobou a v neposlední řadě se firma vystavuje 
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skutečnosti, že pracovníci tráví část své pracovní doby činnostmi, které s jejich prací 

vůbec nesouvisí. 

Dalším faktem je možnost připojení soukromých externích médií k pracovnímu počítači, 

kdy je reálná možnost do něho cokoliv zkopírovat či naopak si jakýkoliv obsah ukládat. 

Pracovníci mají možnost si na své pracovní počítače instalovat programy k jejich činnosti 

nepotřebné, čímž by mohlo také dojít k ohrožení podnikových dat. 

2.12.3 Orgware  

Firma nemá v současnosti stanovena žádná pravidla týkající se bezpečnosti. Zaměstnanci 

si tedy mohou dělat to, co sami uznají za vhodné. Což může prakticky ohrozit celou firmu. 

V současné době je navíc v platnosti GDPR a chybějící bezpečnostní pravidla mohou být 

tedy pro práci s informačním systémem značně riskantní i pro takto malou firmu. Zvláště, 

pokud má podnik v systému např. databázi zákazníků. V případě, že by se vyskytl 

bezpečnostní incident, hrozí komplikace, problémy, pokuty nebo i soudy se zákazníky.  

U takto malé firmy je důležité, aby nebyla bezpečnost podceňována. Bohužel strategie 

bezpečnosti v tomto případě značně pokulhává, dalo by se říct, že je nulová. Ať už 

hodnotíme zabezpečení objektu, techniku, systémy, provádění rizikových činností 

jednotlivými pracovníky, nelze se dopátrat pozitivních výsledků. 

Stanovení bezpečnostních pravidel by mělo být samozřejmostí v každém podniku. Zde 

bohužel vládne určitá anarchie, kdy není určen metodický postup, jak dosahovat 

podnikových cílů, jaká pravidla a postupy dodržovat a jak se celý proces provádí. 

2.12.4 Peopleware 

V současnosti je kladen stále větší důraz na bezpečnost informačních systémů a to nejen 

zpřísňující se legislativou. Je nutné, aby byla bezpečností dat a informací ve firmě 

pověřena konkrétní osoba či oddělení. Firma postrádá manažera informační bezpečnosti, 

který by definoval bezpečnostní pravidla a zajišťoval i kontrolu, zda jsou dodržována.  

Z pohledu firmy jsou případné náklady vynaložené na bezpečnost zbytečné a to z toho 

důvodu, že nepřináší žádný zisk. Vedení firmy by si ovšem mělo uvědomit rizika s tím 

spojená – nedostatečná bezpečnost může firmě způsobit značné ztráty. 
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Bohužel situace je ve firmě taková, že je každému z pracovníků umožněno využití 

počítače k účelům, které uzná za vhodné. Uživatel si může na svůj počítač instalovat 

jakékoliv programy, má možnost si připojit svůj soukromý notebook či chytrý telefon. 

Přístup k jednotlivým počítačům není nijak omezen a lze tedy předpokládat i možné 

zneužití. Tuto skutečnost lze označit za hazard s podnikovými daty, kdy reálně hrozí 

jejich odcizení a napadení podnikové sítě počítačovým virem. 

Uživatelé vstupují do systému pomocí hesla, které by mělo být pro každého z nich 

jedinečné. Bohužel skutečnost je taková, že mnozí pracovníci využívají přihlašovací 

údaje totožné. Důvodem je jednoduchost údajů, kdy přihlašovací login i heslo tvoří stejné 

slovo. Takovýto postup jistě nemá na bezpečnost dobrý dopad. 

Co se týče počítačové sítě, je firma víceméně závislá na externím správci. Tento fakt je 

bohužel značně limitující a firemní IS není možné dále nijak rozvíjet, což neodpovídá 

představě o základních předpokladech moderního informačního systému. 

Za každý proces ve firmě probíhající by měl nést odpovědnost jeden konkrétní pracovník. 

Měla by být jasně dána jeho role a pracovní činnosti, kterých by si měl být vědom.  

Ve společnosti, kterou se tato práce zabývá, tomu tak bohužel není. Proces není rozdělen 

na jednotlivé části a mezi jednotlivé pracovníky, ale dalo by se říct, že ve skutečnosti 

vykonávají všichni všechno. To má za následek, že ne všechny procesy probíhají správně 

a může se stát, že některá z činností nebude provedena a to z prostého důvodu, jelikož 

jeden pracovník bude spoléhat na to, že úkol splní někdo jiný. Vzhledem k tomu, že mezi 

sebou jednotlivci ne vždy komunikují, občas se komplikace v procesu v podobě nesplnění 

určitého požadavku reálně vyskytne. S těmito problémy souvisí i kontrola pracovníků,  

na základě níž by se podobným situací dalo předcházet. Kontroly neprobíhají průběžně, 

ale pouze nárazově a to většinou v termínech souvisejících s dokončením procesu.  

V případě, že je kontrola prováděna v den odevzdání a daný pracovník zjistí ve své 

činnosti nedostatky, není reálně možné provést opravu či doplnění a dodržet tak 

stanovený termín. 

Společnost nemá přesně stanovená pravidla průběhu celého procesu, která vzhledem  

k velikosti podniku není nutné zpracovávat do písemné podoby, ale je vhodné je každému 

zaměstnanci sdělit již při jeho nástupu, např. na vstupním školení. Pracovníci by tato 

pravidla měli znát a dodržovat je, s čímž by souvisela i jejich následná kontrola, popřípadě 

stanovení sankcí.  
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2.12.5 Dataware 

Málokdo si v dnešní době uvědomuje, jak velká je pravděpodobnost virového útoku. Tato 

skutečnost je reálnou hrozbou. Pokud je počítač napaden virem, lze očekávat poškození 

dat, ale i provádění špionáže a činností s ní souvisejících (šifrování dat, vyhrožování, 

vydírání, atd.). K dispozici jsou neplacené antivirové programy, jejichž funkcionalita je 

sice menší, ale dalo by se říct: “lepší něco, než nic”. Windows disponuje programem 

Defender, na který se také není možné 100 % spolehnout. V dnešní době by podnik měl 

mít každý počítač vybaven solidním antivirovým řešením. Firma v tomto ohledu značně 

zaostává a placený antivirový program nemá.  

Kontrolu příchozí a odchozí komunikace z každého počítače s Windows má na starosti 

firewall, který v případě pokusu o jakýkoliv podezřelý či neoprávněný vstup danou 

komunikaci zablokuje a znemožní další přístup. Firemní počítače ovšem disponují pouze 

tímto firewallem, což je v současné době nedostatečná ochrana a bylo by vhodné síť 

zabezpečit firewallem výkonnějším. 

Firma bohužel nedisponuje stanovenou metodikou zavádění dat do systému a způsobem 

jejich zálohování. Je nezbytné, aby bylo předepsáno, jak budou data zadávána, kdo je 

bude zálohovat, měla by být určena periodicita zálohování, jaká data budou uchovávána, 

včetně popisu významnosti a určeno konkrétní místo, kde se budou data ukládat.  

V případě papírových dokumentů, je nutné stanovit, které konkrétně by měly být 

archivovány nebo naopak skartovány. Proto je třeba stanovit určitá pravidla, podle nichž 

budou mít pracovníci povinnost tyto činnosti provádět a stanovit postup kontroly plnění. 

Není možné počítat s tím, že by všichni zaměstnanci postupovali tak, že by citlivé 

dokumenty vždy skartovali. 

2.12.6 Customers  

V současné době je důležité dodržovat stanovená pravidla v souvislosti s platnou 

legislativou a GDPR. Hlavními odběrateli nejsou fyzické osoby a není tedy předpoklad, 

že by došlo k narušení ochrany osobních dat těchto zákazníků. Nicméně to neznamená, 

že by firma neměla mít stanovena pravidla, kdo a jak smí s daty zákazníků pracovat, a to 

i v případě, že se jedná o právnické osoby. Aktuálně tuto metodiku firma nemá  

k dispozici. 



55 
 

2.12.7 Suppliers  

Komunikace s dodavateli systému probíhá pouze prostřednictvím e-mailu. Dalo by se ji 

označit za bezproblémovou. Avšak potíže by mohly být způsobeny z jiných důvodů, 

například nedostatečností uzavřených dohod. Firma nemá s poskytovatelem systému 

uzavřenou dohodu o úrovni dodávaných služeb a v případě nevyhovujícího či chybného 

poskytování služby není smluvně ošetřeno případné udělení sankcí. 

Není smluvně ošetřeno, kdo odpovídá za nastavení přístupových práv zaměstnanců – zda 

IT podpora ze strany dodavatele či IT zaměstnanec zkoumané firmy a z tohoto důvodu 

dochází ke zbytečným časovým prodlevám.  

Doba odezvy technické podpory a uživatelské podpory při řešení problému je dle 

uživatelů systému pomalá. Tento hodnocený parametr je však relativní, jelikož je tento 

časový úsek každým uživatelem vnímán subjektivně.  

2.12.8 Management IS  

V rámci každého informačního systému by měla být stanovena kompetentní osoba, která 

by měla IS na starosti. V podniku ABC Q, s.r.o. není pozice manažera informačních 

systémů vytvořena a díky její absenci lze předpokládat problémy ve fungování firmy.  

Firma nemá jednoznačně definovanou informační strategii firmy ani cíle, kterých by mělo 

být prostřednictvím IS dosaženo. Firma upřednostňuje dosahování krátkodobých cílů 

před dlouhodobými, které by zahrnovaly například i rozvoj systému stávajícího. Styl 

organizace činností, jež jsou v rámci firmy využívány, nelze považovat za efektivní a 

hrozí riziko narušení plynulého chodu. Vedení společnosti sice může sledovat aktuální 

stav dílčích úkolů, ale nemá k dispozici komplexní přehled všech činností, které spolu 

navzájem souvisí. 
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3 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 

Hlavním tématem diplomové práce bylo zvoleno posouzení stávajícího informačního 

systému firmy a návrh možných změn. Následující kapitola se bude nejvíce věnovat 

výběru vhodného systému k implementaci, zajištění celkové bezpečnosti a v neposlední 

řadě zde bude popsána analýza možných rizik navrhovaného postupu. Výstupy 

provedených analýz poskytnou hlavní informace k vytvoření potřebné metodiky. 

Závěrem této kapitoly bude nastíněna fáze implementace.  

3.1 Analýza rizik 

Jakákoliv změna s sebou přináší jistá rizika. V našem případě se jedná o změnu nákladnou 

jak po finanční stránce, tak po té časové. V případě nesouladu plánu s realitou by mohlo 

dojít k neúspěchu projektu. Na základě provedení analýzy rizik dojde k odhalení možných 

komplikací, které by mohly v průběhu procesu nastat. Výsledným informacím bude 

přidělena určitá váha a proveden návrh opatření pro eliminaci rizika u problémů  

s vysokou významností. 

Následující hodnocení je stanoveno na základě subjektivního pohledu a poskytnutých 

informací od pracovníků podniku. 

Pro zhodnocení projektu je třeba opakovaně provádět čtyři po sobě jdoucí kroky, kterými 

jsou: 

● identifikace rizika prostřednictvím pravděpodobnosti výskytu a relevantnosti 

dopadu na běžný chod podnikových procesů 

● vyhodnocení rizika za pomoci mapy rizik (4 kategorie dle váhy) 

● tvorba rizikových plánů a návrh opatření 

● monitorování a řízení rizika 

3.1.1 Hodnocení rizik 

K provedení analýzy rizik byla využita skórovací metoda, kdy jsou pro jednotlivá rizika 

stanoveny hodnoty v rozmezí intervalu 1 - 10 (1 - nejmenší váha, 10 - největší váha). 

Hodnoty daného rizika dosáhneme prostřednictvím následujícího výpočtu: 
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Obrázek č. 14: Výpočet hodnoty rizika  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Tabulka č. 6: Pravděpodobnost výskytu rizika (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Hodnota Pravděpodobnost Interval pravděpodobnosti 

1 Téměř vyloučeno Výskyt ve výjimečných případech 

2 Nepravděpodobné Může se vyskytnout, ale také vůbec nemusí 

3 Možné Někdy je výskyt možný 

4 Pravděpodobné Výskyt je předpokládán 

5 Téměř jisté Vyskytne se téměř vždy 

 

Tabulka č. 7: Význam dopadu rizika (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Hodnota Dopad Způsob dopadu 

1 Téměř neznatelný Viditelně neovlivní chod podniku 

2 Drobný Vliv na dílčí segmenty či aktivity 

3 Významný Vyžadováno okamžité řešení situace 

4 Velmi významný Významné ztráty či poškození majetku 

5 Katastrofický Finanční ztráta, ztráta majetku, krach firmy 

 

Tabulka č. 8: Analýza rizik před přijetím opatření (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Číslo Riziko Pravděpodobnost Dopad Skóre 

1 Výběr nevhodného IS 3 8 24 

2 Nespokojenost zaměstnanců 3 5 15 

3 Chybné zpracování metodiky 4 7 28 

4 Ztráta dat 3 10 30 

5 Nesplnění termínů realizace 3 6 18 
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6 Nepřipravenost 4 5 20 

7 Nevhodně zvolený postup 3 4 12 

8 Překročení rozpočtu 2 4 8 

3.1.2 Snižování rizik 

● Výběr nevhodného IS 

K výběru nevhodného informačního systému nedochází často. Nicméně pro minimalizaci 

rizika lze doporučit sestavení odborného kvalifikovaného týmu s velmi dobrou znalostí 

problematiky. Nákup licencí a implementace nového informačního systému nesmí být 

uspěchaná. Měla by být provedena podrobná analýza všech dostupných možností, 

průzkum dle referencí a poté zvolena nejlepší možnost. 

 

● Nespokojenost zaměstnanců 

Implementace nového vhodnějšího informačního systému by měla zlepšit fungování 

procesů v podniku a tedy se nepředpokládá, že by došlo k nespokojenosti zaměstnanců. 

Riziko špatného výběru nového informačního systému je minimální a lze tedy 

předpokládat, minimální riziko v tomto bodě, kdy by mělo dojít k usnadnění pracovních 

činností, v některých případech dokonce k jejich automatizaci. 

 

● Chybné zpracování metodiky 

Vzhledem k tomu, že se plánuje plný přechod na nový systém a nebude tak možnost 

využití systému původního jako záložního, je zpracování podrobné metodiky  

pro uživatele důležité. Aby nedošlo k pochybení a vzniku rizika, je vhodné provést 

důslednou přípravu před zpracováním metodik. 

 

● Ztráta dat 

Data podniku mohou být ohrožena jak vnějšími vlivy, tak i vnitřními. Vzhledem  

k přístupu na internet lze předpokládat narušení informační bezpečnosti, ale lze 

předpokládat i pochybení ze strany zaměstnanců. Aby se dopad tohoto rizika 

minimalizoval, je vhodné provádět v pravidelné zálohování dat. 
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● Nesplnění termínů realizace 

Toto riziko nepatří mezi nejvýznamnější, jelikož původní systém nepřestane být využíván 

do doby, dokud nebude provedena kompletní implementace nového. Pro lepší přehled a 

plánování tohoto procesu lze navrhnout využití vhodného programu pro plánování 

projektů. 

 

● Nepřipravenost 

Všichni pracovníci daného podniku by si měli uvědomit, že maximální připravenost  

před provedením plánované změny přinese jistý úspěch procesu. Je tedy důležité předem 

nachystat podklady, které budou ze strany vedení společnosti schváleny. 

 

● Nevhodně zvolený postup 

Toto riziko souvisí s předchozím bodem. Předpokládané změny mohou být sice podrobně 

naplánovány, ovšem v případě, že nebude zvolen vhodný postup, může dojít ke ztrátám 

časovým i finančním. Důležitým krokem je tedy seznámení se s aktuálním stavem a 

potřebami. 

 

● Překročení rozpočtu 

Podnik by se měl na plánované změny dobře připravit. Je možné si předem nachystat 

podklady a s dodavateli uzavřít dohody, kde bude smluvně ošetřena cena dodávaného 

produktu či služby. V případě nedodržení termínů lze navrhnout případné sankce či 

možnost odstoupení od smlouvy. 

 

Tabulka č. 9: Analýza rizik po přijetí opatření (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Číslo Riziko Řešení Pravděpodobnost Dopad Skóre 

1 Výběr nevhodného 

IS 

Důkladná analýza 1 4 4 

2 Nespokojenost 

zaměstnanců 

Výběr vhodného IS 2 2 4 

3 Chybné zpracování 

metodiky 

Důsledná příprava 

před zpracováním 

metodiky 

1 4 4 
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4 Ztráta dat Zálohování dat 2 3 6 

5 Nesplnění termínů 

realizace 

Využití vhodného 

programu pro 

plánování projektů 

2 2 4 

6 Nepřipravenost Předem nachystané a 

schválené podklady 

2 3 4 

7 Nevhodně zvolený 

postup 

Seznámení se s 

aktuálním stavem a 

potřebami 

1 2 2 

8 Překročení 

rozpočtu 

Nachystané 

podklady, smluvně 

ošetřené ceny 

1 2 2 

3.1.3 Mapa rizik 

Prostřednictvím mapy rizik lze jednotlivá rizika rozdělit do kvadrantů určujících 

pravděpodobnost výskytu a sílu jejich dopadu. 

 

Rozlišujeme 4 následující kvadranty: 

● Kvadrant kritických hodnot rizik  

- vysoká pravděpodobnost možného výskytu 

- velký dopad 

- je kriticky podstatné zajistit opatření 

● Kvadrant významných hodnot rizik  

- nízká pravděpodobnost výskytu 

- velký dopad 

- je nutné nachystat opatření  

● Kvadrant běžných hodnot rizik  

- vysoká pravděpodobnost výskytu 

- malý dopad 

- není nezbytné zajistit opatření, ale je vhodné se riziky zabývat  

● Kvadrant bezvýznamných hodnot rizik  

- malá pravděpodobnost výskytu 

- malý dopad 

- není nezbytné vypracovávat opatření 
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- rizika jsou akceptovatelná 

 

 

Obrázek č. 15: Mapa rizik  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle č. 31) 

 

 

 

Obrázek č. 16: Mapa rizik před přijetím opatření  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Kvadrant kritických hodnot rizik  0  

Kvadrant významných hodnot rizik  4  

Kvadrant běžných hodnot rizik  0  

Kvadrant bezvýznamných hodnot rizik 4 

 

 

Obrázek č. 17: Mapa rizik po přijetí opatření  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Kvadrant kritických hodnot rizik  0  

Kvadrant významných hodnot rizik  0  

Kvadrant běžných hodnot rizik  0  

Kvadrant bezvýznamných hodnot rizik 8 

3.1.4 Zhodnocení 

Po zavedení vhodných opatření lze všechna rizika považovat za akceptovatelná. Nicméně 

je stále třeba věnovat větší pozornost ochraně dat a důsledné přípravě při zpracování 

metodiky. 
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3.2 Lewinův model 

Před uskutečněním realizace změny je třeba provést analýzu, na jejímž základě můžeme 

určit, zda je požadovaná změna aktuálně reálně proveditelná či nikoli. Musíme také 

provést návrh opatření, která by zajistila, že nebude stávající provoz omezen. Následným 

krokem je příprava plánu realizace daného projektu, s čímž souvisí i předložení návrhu 

ke schválení ze strany vedení. Po schválení je možné určení podrobného plánu projektu, 

včetně časového harmonogramu a předpokládaného rozpočtu. 

3.2.1 Analýza aktuální situace 

Za pomoci analýzy prostřednictvím portálu ZEFIS došlo k odhalení rozličných 

nedostatků. V průběhu analýzy současného stavu podniku je třeba vyhodnotit, zda je 

vyhovující, uspokojivý či nevyhovující a následně podniknout potřebné rozhodnutí  

o nutnosti provedení navržené změny, s ohledem na klady a zápory plánovaného projektu. 

Výsledkem by mělo být zjištění, zda má projekt význam a je tedy vhodné ho realizovat 

či nikoliv. 

 

 

Obrázek č. 18: Princip analýzy silového pole  

(Zdroj: Vlastní zpracování podle č. 32) 

 

 

Síly působící pro změnu 

Vedení podniku       3 

Zaměstnanci firmy       2 

Zvýšení bezpečnosti IS      5 

Zvýšení kvality práce       3 



64 
 

Zrychlení procesů       4 

Lepší kontrola procesů      3 

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨ 

               Celkem: 20 

 

Síly působící proti změně 

Změna zavedených standardů      2 

Časová náročnost       3 

Zvýšení finančních nákladů      4 

Riziko nedodržování nových postupů     2 

Riziko nevhodně provedeného výběru    1 

Riziko zdržení aktuálně probíhajících procesů   2 

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨ 

               Celkem: 14 

 

Síly, které provedení změny brzdí 

Absence bezpečnostní metodiky     3   

Současná situace s pandemií coronaviru    4 

Absence manažera IS       3 

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨ 

               Celkem: 10 

 

Hodnocení bylo provedeno v rozmezí intervalu hodnot 1 - 5 (1 - nejslabší vliv,  

5 - nejsilnější vliv). 

Z výše uvedených hodnot lze vyčíst, že výrazněji působí síly pro změnu. Pozastavit 

bychom se mohli nad existencí sil, které provedení změny brzdí. Firma má v plánu 

chybějící metodiku doplnit v souvislosti se zavedením nového informačního systému a 

stanovením bezpečnostních pravidel. Dále je v plánu vytvoření a obsazení nových 

pracovních pozic manažera bezpečnosti a manažera IS. Na základě provedených analýz 

bylo vyhodnoceno, že je vhodné dát impuls k zahájení procesu změn v podniku. 



65 
 

3.2.2 Agent (nositel) změny 

Agentem změny by měl být nově přijatý zaměstnanec, který by do budoucna zajišťoval 

plynulý chod procesů a správnou funkčnost systému. Je zajištěna dostatečná podpora 

změny ze strany sponzora, kterým je vedení firmy. Dalšími úkoly agenta by byla úzká 

spolupráce s vedením firmy a průběžné dodávání informativních výstupů.  

3.2.3 Intervenční oblasti 

Pokud bychom měli provést identifikaci jednotlivých oblastí, jichž se intervence dotkne, 

bude se jednat o oblast informačních systémů, informačních a komunikačních technologií 

podniku a s tím i souvisejícími lidskými zdroji. 

Lewinův model lze označit za jeden z nejstarších pro provedení změn v dané organizaci. 

Zahrnuje tři fáze (rozmrazení, změna a zamrazení), kdy zprvu dochází k uvolnění 

současných pravidel a způsobu myšlení, dále je realizována změna a nakonec jsou nová 

pravidla tzv. zamražena. 

 

● Fáze rozmrazení 

Než je daná změna realizována, je vhodné provést analýzu a teprve na jejím základě učinit 

rozhodnutí, zda má smysl přechod na nový systém v současné době realizovat. Dochází 

k rozmražení zavedených pravidel a zvyklostí, což by pro stávající pracovník mohlo 

znamenat určitý diskomfort. Měl by být proveden návrh takových opatření, která by 

zamezila omezení stávajícího provozu podniku. Důležitou součástí této fáze je i příprava 

plánu realizace, který by měl být schválen vedoucími pracovníky, kterými jsou tři 

jednatelé společnosti. Následně by bylo vhodné rozvést plán projektu do větších detailů, 

které by zahrnovaly výši předpokládaného rozpočtu, zajištění ostatních zdrojů, 

informování zaměstnanců (eliminace odporu k chystané změně), časový harmonogram, 

vytvoření rezerv, atd. 

 

● Fáze změny 

V této fázi je daná změna realizována prostřednictvím výběru vhodného informačního 

systému a jeho dodavatele dle předem stanovených kritérií. Zároveň s tímto procesem 

proběhne zvážení možných opatření pro zvýšení bezpečnosti informačních technologií  

v organizaci. V neposlední řadě bude v této fázi zahrnuto vytvoření nových pracovních 

pozic, které by bylo vhodné obsadit (PR a marketing, zkvalitnění a urychlení procesů, 
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kontrola a zvýšení bezpečnosti, atd.). Zmíněné pozice budou obsazeny na základě 

výběrového řízení prostřednictvím pracovních pohovorů. 

 

● Fáze zamrazení 

Třetí a tedy poslední fází Lewinova modelu je fáze zamrazení, do níž v našem případě 

spadá implementace plánovaných změn. Zde lze předpokládat největší riziko neúspěchu. 

Je nezbytné provést řádné zamrazení (zakonzervování) projektu.  V případě, že nebudou 

pracovníci dodržovat stanovená pravidla a bude docházet k laxnímu přístupu ve využití 

nového informačního systému, hrozí riziko selhání v podobě návratu do starých kolejí. 

 

Zavedení plánovaných změn by mělo vést k plynulejšímu chodu procesů v podniku 

(možné využití automatizace), zkvalitnění služeb, spokojenosti pracovníků, atd. Dá se 

předpokládat i zvýšení konkurenceschopnosti a snížení rizika v podobě chyby způsobené 

lidským faktorem. 

3.2.4 Ověření (verifikace) 

Na závěr realizace daného projektu je vhodné učinit kontrolu výsledků. Je vhodné provést 

kontrolu (může být i opakovaná) například po zaškolení pracovníků. Výstupem by mělo 

být zjištění, zda bylo dosaženo požadovaných změn a zda budou pro společnost přínosné. 

Samozřejmě skutečná přínosnost bude ověřena až v dlouhodobějším horizontu. 

3.3 PERT model 

Za pomoci PERT analýzy je možné odhalit kritická místa a odhadnout dobu trvání 

projektu. Jednotlivé dílčí činnosti projektu jsou chápány jako náhodné proměnné o daném 

rozložení a pravděpodobnosti. Zmíněnou analýzu aplikujeme ve zkoumané společnosti 

na proces implementace nového informačního systému. V následujících bodech budou 

uvedeny jednotlivé činnosti procesu a ke každé z nich bude uveden přibližný časový 

odhad. Závěrem bude určena doba trvání celého procesu. 

 

Základní charakteristiky metody PERT: 

● Optimistický odhad     a  

● Realistický odhad     m  
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● Pesimistický odhad     b  

● Deterministický model    Te   (𝑎+4𝑚+𝑏) /6  

● Možný začátek     MZ   MK předchůdce  

● Možný konec      MK   MZ + teij  

● Přípustný začátek     PZ   PK – teij  

● Přípustný konec     PK   PZ následníka  

● Rezerva celková     RC   PZ – MZ  

● Rezerva volná     RV   MZ následníka – MK  

● Rozptyl      𝝈𝟐   (𝑏−𝑎)2/36  

3.3.1 Seznam činností 

 
Tabulka č. 10: Seznam činností (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Činnost Označení činnosti 

Strategická analýza A 

Vymezení rozsahu projektu B 

Vymezení cíle projektu C 

Výběrové řízení D 

Posouzení variant E 

Schválení jednateli F 

Zpracování materiálů G 

Vytvoření související dokumentace H 

Vytvoření časového harmonogramu I 

Implementace J 

Tvorba post-implementační dokumentace K 

Vyhodnocení L 

Vymezení plánu školení zaměstnanců M 

Školení zaměstnanců N 

Vyhodnocení projektu O 
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3.3.2 Návaznost činností a odhad délky trvání v hodinách 

Pro provedení časových odhadů (optimistický, realistický a pesimistický) a zobrazení 

návaznosti jednotlivých činností byla data pro lepší přehlednost sepsána do tabulky č. 11 

a graficky znázorněna níže pomocí síťového diagramu na obrázku č. 19. 

 
Tabulka č. 11: Návaznost činností a odhad délky trvání v hodinách (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Činnost Následující 

činnost 

Optimistický 

odhad 

Realistický 

odhad 

Pesimistický 

odhad 

A B, C 20 35 55 

B D 5 10 20 

C F 6 8 11 

D E 8 11 14 

E F 3 5 7 

F G 2 4 6 

G H 45 60 75 

H I 15 30 45 

I J 3 6 8 

J K, L 4 7 9 

K M 7 10 13 

L M 8 12 17 

M N 5 6 8 

N O 19 23 27 

O - 2 3 4 

 

 

 

Obrázek č. 19: Návaznost činností  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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3.3.3 Analýza časového průběhu 

Tabulka č. 12: Analýza časového průběhu (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Činnost Následující 

činnost 

a b Te MZ MK PZ PK RC RV 𝝈𝟐 

A B, C 20 55 36 0 36 0 36 0 0 34,02 

B D 5 20 11 36 47 36 47 0 0 6,25 

C F 6 11 8 36 44 55 63 19 19 0,69 

D E 8 14 11 47 58 47 58 0 0 1,00 

E F 3 7 5 58 63 58 63 0 0 0,44 

F G 2 6 4 63 67 63 67 0 0 0,44 

G H 45 75 60 67 127 67 127 0 0 25,00 

H I 15 45 30 127 157 127 157 0 0 25,00 

I J 3 8 6 157 163 157 163 0 0 0,69 

J K, L 4 9 7 163 170 163 170 0 0 0,69 

K M 7 13 10 170 180 172 182 2 2 1,00 

L M 8 17 12 170 182 170 182 0 0 2,25 

M N 5 8 6 182 188 182 188 0 0 0,25 

N O 19 27 23 188 211 188 211 0 0 1,78 

O - 2 4 3 211 214 211 214 0 0 0,11 

3.3.4 Síťový diagram 

Díky provedení časové analýzy a zjištěným návaznostem jednotlivých činností, můžeme 

prostřednictvím síťového diagramu určit kritickou cestu procesu včetně její délky. 
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Obrázek č. 20: Síťový diagram  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Kritická cesta = A - B - D - E - F - G - H - I - J - L - M - N - O 

Délka kritické cesty = 36 + 11 + 11+ 5 + 4 + 60 + 30 + 6 + 7 + 12 + 6 + 23 + 3 = 214 

hodin 

3.4 Požadavky na IS 

Vzhledem k tomu, že stávající IS podniku plně nevyhovuje, ze strany vedení zaznívá 

otázka případné změny informačního systému dle následujících požadavků: 

 

● Systém by měl být schopen přiřadit a aktualizovat stav jednotlivých procesů. 

● Maximální výše investice je stanovena na částku 280 000,- Kč. 

● Licence pro všechny stávající zaměstnance a možnost vytvoření dalších přístupů 

bez nutnosti nákupu licencí nových. Popřípadě zavedení nového informačního 

systému s takovým množstvím licencí, které by zajišťovalo, že se v horizontu 

minimálně dalších 5 let nebude muset nákup nových licencí řešit. 

● Systém by měl být efektivnější, měl byl by urychlit řešení nových i stávajících 

úkolů. 

● Jistou potřebou je i otevřenost nového systému, která by zajišťovala variabilnost 

řešených procesů. 

● Nový informační systém by však měl být jednoduchý, co se týče pochopení 

novými uživateli. 

● Možnost zobrazení harmonogramu činností, např. v podobě zmíněného Ganttova 

diagramu, kalendáře nebo fází projektu, které by vypovídaly o tom, v jaké fázi se 

daný proces nachází a za jak dlouho by měl být dokončen 

● Uživatelé by měli mít možnost sdílet soubory a klíčové dokumenty související  

s projekty. 

● Informační systém by měl dodržet možnost plynulé komunikace, která by 

zrychlila a usnadnila řešení případných problémů. 

● V souvislosti s kontrolou aktuálního stavu procesu by měl daný systém umožnit 

reporting, díky němuž by mělo vedení podniku přesný přehled, jak je postupováno 

a zda všechny činnosti probíhají podle plánu. 
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● V některých projektech by bylo vhodné, aby systém umožnil zobrazení 

nákladovosti. 

 

Nicméně je na místě provést zhodnocení, zda je takový zásah nutný. Nedalo by se 

kompletní obměně systému přeci jen předejít a nalézt řešení někde jinde? O tomto více  

v následující kapitole. 

3.5 Možnosti řešení nedostatků informačního systému 

Zjištěné nedostatky lze řešit několika možnými způsoby: 

● Modifikací 

● Upgrade (vylepšením) systému 

● Doplněním 

● Výměnou informačního systému 

3.5.1 Modifikace 

Pod modifikací si můžeme představit určitou změnu nebo úpravu dané části informačního 

systému, díky níž lze provést vylepšení existujícího, aktuálně využívaného systému 

TeamGantt. Nehovoříme v tomto případě o upgrade čili zdokonalení dosavadních 

funkcionalit systému, ani o přidání dalších nových funkcionalit.  

Společnost ABC, s.r.o. se zabývá prodejem elektroniky a příslušenství k PC. Zároveň se 

sama věnuje prezentaci produktů včetně tvorby manuálů. Čili lze předpokládat, že by 

tento způsob řešení nebyl pro podnik tolik finančně nákladný. Nicméně bylo by nutné 

řádně definovat požadované změny či úpravy dané části systému a provést důkladnou 

přípravu před provedením případných změn. 

 

Tabulka č. 13: Výhody a nevýhody modifikace (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Výhody Nevýhody 

Nižší náklady na změnu Nemusí dojít k uspokojení potřeb 

uživatelů 

Rychlé zefektivnění informačního 

systému 

Hrozí riziko ztráty investovaných 

prostředků 



73 
 

3.5.2 Upgrade 

V případě upgrade, který je další možnou variantou, lze provést vylepšení již existujících 

funkcionalit aktuálního informačního systému. Pro realizaci zmíněného projektu je nutné, 

aby podnik počítal s vyčleněním vlastních zdrojů a to nejen finančních. Společnost by 

měla přesně definovat jaké funkcionality je třeba doplnit a které procesy případně 

zautomatizovat. 

 

Tabulka č. 14: Výhody a nevýhody upgrade (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Výhody Nevýhody 

Vylepšení funkcionalit dle požadavků 

podniku 

Případné komplikace při nedostatku 

potřebných zdrojů (např. chybějící 

pracovníci, nedostatek financí, atd.) 

Zdokonalení systému (z hlediska potřeb 

uživatelů) 

Hrozí riziko zdržení prováděných změn 

(mohou se vyskytnout jiné priority) 

3.5.3 Doplnění 

Pokud hovoříme o doplnění funkcionalit, jedná se o přidání funkcí či modulů k již 

existujícím funkcionalitám, které by mohly vést ke zvýšení efektivity daného 

informačního systému a zároveň lze předpokládat zjednodušení práce.  

Pokud by firma přistoupila na doplnění informačního systému dle vlastních požadavků, 

jednalo by se po implementaci zcela nového IS o druhé nejnákladnější možné řešení. 

Nicméně lze předpokládat, že by se jednalo o změnu efektivnější v porovnání se 

zmíněnou modifikací či upgrade. 
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Tabulka č. 15: Výhody a nevýhody doplnění (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Výhody Nevýhody 

Zrychlení procesů Vyšší náklady (v porovnání s modifikací 

a upgrade) 

Zvýšení efektivnosti stávajícího 

informačního systému 

Hrozí riziko nevhodně zvolených 

doplnění 

Rozšíření funkcionalit  

3.5.4 Změna IS 

Tato možnost je pro firmu nejnákladnější po finanční stránce, ale zároveň se jedná  

o možnost velmi náročnou na čas. Je nutné provést značné množství úkonů (např. vybrat 

vhodný systém, zajistit dodavatele, vymezit implementační strategii, zajistit samotné 

spuštění implementace, vytvořit metodiku práce s novým informačním systémem, 

provést školení zaměstnanců, zahájit ostrý provoz, sepsat post-implementační 

dokumentaci, odstavit čili deaktivovat původní systém, atd.). Zároveň hrozí riziko  

v podobě nevhodně zvoleného informačního systému. Je otázkou, zda by měl podnik 

prostor provést tuto zcela zásadní změnu. 

 

Tabulka č. 16: Výhody a nevýhod změny informačního systému (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Výhody Nevýhody 

Zefektivnění procesů a práce Vysoké náklady 

Zajištění potřebných funkcionalit Množství procesů spojených  

s implementací 

 

V následující kapitole je podrobněji rozvedena možnost změny stávajícího informačního 

systému a jsou zde posouzeny případní kandidáti vhodní k implementaci dle zvolených 

požadavků společnosti. 
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3.6 Výběr nejvhodnějšího řešení 

Pro výběr nejvhodnějšího řešení byla zvolena metoda rozhodovací matice, díky níž 

provedeme kvantifikační hodnocení navrhovaných řešení. Výsledná hodnota daného 

řešení určí jeho vhodnost (nejvyšší hodnota = nejlepší řešení). 

Uvedená kritéria jsou klasifikována prostřednictvím hodnot v intervalu <1,10> a 

hodnocení jejich významnosti se pohybuje v intervalu <0,1;1>. Bylo provedeno 

subjektivní posouzení stanovených kritérií, která byla určena na základě informací  

ze společnosti ABC, s.r.o. 

V první části matice je provedeno hodnocení implementace navrhovaného řešení. Nemělo 

by se jednat pouze o aktuálně požadovaný přínos, ale předpokladem je i případné další 

využití v budoucím rozvoji podniku. Dalšími kritérii byla zvolena časová náročnost 

daného řešení, využití finančních prostředků (nákladnost procesu) a hodnocení běžnými 

uživateli systému (zpětná vazba). V druhé části rozhodovací matice je hodnoceno 

fungování informačního systému, kde byla klasifikována následující kritéria. Hrozba 

momentální nefunkčnosti systému spojená s hrozící nedostupností potřebných funkcí - 

riziko nedokončení procesů. Možnost automatických aktualizací, které by nijak 

neohrozily právě probíhající procesy. V neposlední řadě je třeba zajistit zálohování a 

bezpečnost firemních dat. 
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Tabulka č. 17: Řešení s využitím modifikace (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Kritéria Dopad Hodnota Skóre 

Implementace 

navrhovaného 

řešení 

Využití v budoucnu 0,7 7 4,9 

Časová náročnost 0,4 7 2,8 

Množství využitých finančních 

prostředků 

0,7 3 2,1 

Hodnocení běžnými uživateli 0,5 9 4,5 

Funkčnost 

informačního 

systému 

Riziko nefunkčnosti systému 0,9 6 5,4 

Riziko nedostupnosti funkcí 1 7 7 

Automatické aktualizace 

systému 

0,8 7 5,6 

Zálohování a bezpečnost dat 1 8 8 

Celkem: 40,3 

 

Při posouzení možnosti modifikace informačního systému společnosti bylo dosaženo 

celkové hodnoty 40,3.  

 

Tabulka č. 18: Řešení s využitím upgrade (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Kritéria Dopad Hodnota Skóre 

Implementace 

navrhovaného 

řešení 

Využití v budoucnu 0,7 7 4,9 

Časová náročnost 0,4 5 2 

Množství využitých finančních 

prostředků 

0,7 6 4,2 

Hodnocení běžnými uživateli 0,5 7 3,5 

Funkčnost Riziko nefunkčnosti systému 0,9 8 7,2 
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informačního 

systému 

Riziko nedostupnosti funkcí 1 8 8 

Automatické aktualizace 

systému 

0,8 7 5,6 

Zálohování a bezpečnost dat 1 9 9 

Celkem: 44,4 

 

Při zhodnocení možnosti upgrade informačního systému společnosti bylo dosaženo 

celkové hodnoty 44,4.  

 

Tabulka č. 19: Řešení s využitím doplnění (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Kritéria Dopad Hodnota Skóre 

Implementace 

navrhovaného 

řešení 

Využití v budoucnu 0,7 7 4,9 

Časová náročnost 0,4 5 2 

Množství využitých finančních 

prostředků 

0,7 7 4,9 

Hodnocení běžnými uživateli 0,5 7 3,5 

Funkčnost 

informačního 

systému 

Riziko nefunkčnosti systému 0,9 7 6,3 

Riziko nedostupnosti funkcí 1 7 7 

Automatické aktualizace 

systému 

0,8 7 5,6 

Zálohování a bezpečnost dat 1 9 9 

Celkem: 43,2 

 

V rámci klasifikace možnosti doplnění informačního systému společnosti bylo dosaženo 

celkové hodnoty 43,2.  
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Tabulka č. 20: Řešení s využitím změny IS (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Kritéria Dopad Hodnota Skóre 

Implementace 

navrhovaného 

řešení 

Využití v budoucnu 0,7 6 4,2 

Časová náročnost 0,4 7 2,8 

Množství využitých finančních 

prostředků 

0,7 8 5,6 

Hodnocení běžnými uživateli 0,5 6 3 

Funkčnost 

informačního 

systému 

Riziko nefunkčnosti systému 0,9 7 6,3 

Riziko nedostupnosti funkcí 1 7 7 

Automatické aktualizace 

systému 

0,8 7 5,6 

Zálohování a bezpečnost dat 1 8 8 

Celkem: 42,5 

 

Co se týče hodnocení možnosti změny informačního systému podniku bylo dosaženo 

celkové hodnoty 42,5.  

 

Tabulka č. 21: Výsledky hodnocení možných řešení (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Možné řešení Celkové hodnocení 

Modifikace 40,3 

Upgrade 44,4 

Doplnění 43,2 

Změna informačního systému 42,5 
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Obrázek č. 21: Dosažené hodnoty možných řešení  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Na výše uvedeném grafu je vidět, že u dvou možných řešení bylo dosaženo přibližně 

stejných výsledků. Jedná se o variantu řešení prostřednictvím doplnění (44,4) a upgrade 

(43,2). Na základě konzultace s vedením společnosti, došlo k rozhodnutí tyto dvě 

možnosti spojit. Stávající funkce budou vylepšeny dle požadavků firmy a dále bude 

informační systém doplněn o potřebné nové procesy. Pro každého uživatele bude zajištěn 

přístup formou zakoupení potřebného množství nových licencí. Tento způsob řešení je 

nejvhodnější jak z hlediska náročnosti na čas, tak i po stránce množství vynaložených 

nákladů. 

3.7 Ekonomické zhodnocení 

V následujících řádcích bude provedeno ekonomické zhodnocení navrhovaného řešení, 

které zahrnuje doplnění potřebných funkcionalit a upgrade informačního systému. 

3.7.1 Stanovení a kalkulace nákladů 

Kalkulace nákladů zahrnuje zejména analýzu potřebných změn v systému a jejich 

následnou implementaci. V tabulce níže je uvedena nákladovost jednotlivých činností. 

Jedna hodina práce byla společností ohodnocena na 350 Kč. 
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Tabulka č. 22: Přehled nákladů na provedení změn (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Název činnosti Počet hodin Cena za danou 

činnost v Kč 

analýza potřebných změn 20 7000 

návrh změn 30 10500 

provozní (režijní) náklady - 10000 

upgrade software 15 5250 

software podpora 40 14000 

obnova hardware vybavení - 100000 

školení pracovníků 40 14000 

implementace nezbytných doplňků - 50000 

implementace podpůrných doplňků (např. grafické 

úpravy systému 

- 20000 

nákup licencí Advanced plan (5ks) - 22617 

ostatní náklady  - 10000 

Celkem: 263 367 Kč 

 

Společnost předem stanovila částku 280 000,- Kč, kterou je ochotna  

do implementace řešení investovat. Celkové náklady na navrhované řešení byly 

stanoveny ve výši 263 367 Kč. Požadavek na maximální cenu byl tedy splněn. 

Firma v budoucnu předpokládá navýšit počet zaměstnanců na 20 lidí. Poskytnutí licencí 

je v případě informačního systému TeamGantt hrazeno v měsíčních či ročních 

intervalech. Vzhledem k této skutečnosti, lze tedy počítat s ročními náklady ve výši  

79 128 Kč. 

Za pomoci analýzy rizik byly stanoveny hrozby, které lze reálně předpokládat. Následně 

došlo k návrhu možných řešení, jejichž prostřednictvím by bylo možné tato rizika 

eliminovat. V níže uvedené tabulce je uveden přehled možných výdajů. Vzhledem  
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ke skutečnosti, že se jedná o předpokládaná rizika, mohou tyto náklady vzniknout  

v případě vyskytnutí se dané hrozby. 

 

Tabulka č. 23: Přehled nákladů na eliminaci rizik (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Riziko Možnost eliminace rizika Cena daného 

řešení v Kč 

Výběr nevhodného IS Důkladná analýza 50 000 

Nespokojenost 

zaměstnanců 

Výběr vhodného IS 10 000 

Chybné zpracování 

metodiky 

Důsledná příprava před zpracováním 

metodiky 

15 000 

Ztráta dat Zálohování dat 20 000 

Nesplnění termínů 

realizace 

Využití vhodného programu pro 

plánování projektů 

15 000 

Nepřipravenost Předem nachystané a schválené 

podklady 

5 000 

Nevhodně zvolený 

postup 

Seznámení se s aktuálním stavem a 

potřebami 

5 000 

Překročení rozpočtu Předem nachystané podklady, smluvně 

ošetřené ceny 

2 000 

Celkem: 122 000 Kč 

V případě nutnosti eliminace uvedených rizik byly stanoveny náklady ve výši 122 000 

Kč, nicméně tyto hrozby nemusí skutečně vzniknout. 

3.8 Přínosy návrhu 

Vzhledem ke skutečnosti, že stávající stav systému neodpovídá požadavkům společnosti, 

je výsledný přínos navrhovaných řešení primárně zaměřen na zjednodušení procesů, 

možnost automatizace a profesionalizaci práce jednotlivých pracovníků.  

Velkým přínosem je zajištění potřebné techniky a přístupů do informačního systému 

každému z uživatelů. Nadále tedy není nutné porušování pravidel formou využívání 

přístupu jiných uživatelů.  
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Po provedeném upgrade a doplnění nových funkcionalit lze reálně předpokládat úspory 

jak po stránce finanční, tak i časové. Pokud bude systém splňovat požadavky uživatelů a 

dojde doplnění potřebného technického vybavení, zvýší se jejich spokojenost a můžeme 

počítat se zefektivněním práce a zvýšením motivace jednotlivých pracovníků. 
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ZÁVĚR 

V rámci této diplomové práce byl zpracován návrh na možné změny stávajícího 

informačního systému ve společnosti ABC, s.r.o. zabývající se prodejem elektroniky a 

PC příslušenství. Současný informační systém TeamGantt je využíván k řízení téměř 

veškerých v podniku probíhajících procesů. V rámci změn byl navržen upgrade a 

implementace nových funkcionalit včetně možné automatizace některých procesů. 

Teoretická část formuluje a charakterizuje užité pojmy. Dále se zabývá popisem 

jednotlivých analýz, které byly využity k hodnocení stávajícího stavu v analytické části 

této práce (např. SLEPT, 7S, Porterova analýza pěti sil, SWOT, a další). 

V analytické části došlo prostřednictvím provedených analýz k odhalení některých 

slabých stránek společnosti, potřebných změn a možných hrozeb. 

U zjištěných rizik byla navržena taková opatření, aby bylo docíleno jejich eliminace nebo 

zajištěn co nejnižší negativní dopad. Provedením časové analýzy v kombinaci 

se zjištěnými návaznostmi jednotlivých činností došlo k určení kritické cesty procesu 

včetně její délky (za pomoci síťového diagramu). 

Aktuálně se podnik nachází ve fázi hodnocení jednotlivých možností z hlediska 

realizovatelnosti projektu. Součástí debat je hlavně časová a finanční náročnost 

navrhovaných řešení. 
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